




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

G
enel Müdürümüz 
Derya Gürerk 
“Paylaşım” der-
gimize verdiği bir 

röportajda reklam sloganı-
mızı hatırlatarak “Bizim için 
önce Türkiye, sonra Finans 
gelir” demişti. Biz de bu 
prensipten hareketle, der-
gimizde ülkemizin kültürel 
ve doğal değerlerini hep 
gündemde tutmayı ve bu 
değerleri daha geniş kitlele-
re yaymayı ilke edindik. 

Paylaşım dergimizin bu 
sayısının kapak konusu 
olan Pamukkale, hem doğal 
güzelliği hem de binlerce 
yıllık tarihi mirası barındıran 
Hierapolis antik kentiy-
le Türkiye’nin en önemli 
zenginliklerinden bir tanesi. 
2011 yılında Türkiye’de en 
çok ziyaret edilen ikinci 
turizm bölgesi ünvanını 
alan Pamukkale, sınırları 
içerisinde yer aldığı Denizli 
kentinin tanımına da büyük 
katkı sağlıyor. Denizli ise 
özellikle finans alanındaki 
başarısıyla adından söz 
ettiriyor. Girişimcileri ile 
dikkati çeken bu Ege kenti, 
tekstil, mermer ve bakır 
işletmeleri ile “cari fazla” 
veren Türkiye’nin ihracatçı 
şehirlerinden. 

Türkiye Finans da bu kent-
teki girişimcilerin en önemli 
destekçisi. Şube sayfalarına 
taşıdığımız Denizli Şube 
Müdürü Fethi Özdemir ile 
Bayramyeri Şube Müdürü 
Suat Yavaş, bize Denizli 
ekonomisi ile ilgili ayrıntılı 
bilgi verdiler. 

Türkiye ve milli değerler 
deyince geçtiğimiz aylarda 
kaybettiğimiz Rauf Denktaş’ı 
anmadan olmaz. Kıbrıs Da-
vası’na önemli katkılar yap-
mış Denktaş’a ve davasına 
ayırdık “Güncel” sayfamızı. 

Türkiye bölümü bunlar, peki 
derginin finans bölümünde 
neler var? Bilindiği üzere 
Türkiye Finans bireysel 
bankacılık alanında önemli 
atılımlar yapıyor. Bankamızın 
bireysel bankacılık hedefleri-
ni ve yeni ürünlerini Bireysel 
Bankacılıktan Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı Semih 
Alşar anlattı. 

Kısacası Türkiye Finans artık 
“Bireysel Bankacılıkta” da 
iddialı… Peki, Türkiye Dünya 
Ekonomisi’nde ne kadar söz 
sahibi ve iddialı? Prof. Dr. 
Kerem Alkin, ekonomi say-
famızda bu konuyu ele aldı 
ve “Dünya Ekonomisinde 

İddialı Olmak” üzerine enfes 
bir makale çıktı ortaya. 

Paylaşım dergisi hayatın 
bütün renklerini yansıtma 
gayreti içinde. Bu nedenle 
hayatın farklı alanlarından 
“başarılı” isimlere yer verme-
yi sürdürüyoruz. Bu sayıdaki 
“Yaşam” sayfalarımızda 
“Türkiye’nin Güldüren Ada-
mı” olarak tanınan yapımcı, 
senarist Birol Güven’e 
konuk olduk. Güven’in hiç 
bilmediğiniz yönlerini ve 
bundan sonraki çalışmala-
rını “Yaşam” sayfalarımızda 
okuyacaksınız.

Başarı… Her birimiz için ayrı 
bir anlam ifade ediyor. İşte 
bu anlamı doyasıya yaşayan 
bir isim, Trabzonspor’un 
“Bay Gol”ü Burak Yılmaz… 
Bu sezon attığı gollerle en 
yakın rakibini ikiye katlayan 
Yılmaz, hikayesi ile dergimizi 
renklendiren isimlerden 
oldu. 

Tabii her şey iş ve kariyer 
değil, aile de önemli. NLP 
Trainer Düşünce Koçu 
Münir Arıkan bu konuyu çok 
iyi özetledi ve “İşin işinin 
işte, evin işinin ise evde” 
yapılmasına ilişkin önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Önce 

Türkiye, 
Sonra 

Finans

İkram Göktaş
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Türkiye Finans’a “İnsana Saygı Ödülü”

İ
nsan kaynakları alanında yürütülen çalış-
maların kalitesinin yükseltilmesi ve deva-
mının teşvik edilmesi amacıyla kariyer.net 
tarafından bu yıl 11.si düzenlenen İnsana 
Saygı Ödülleri’nde, Türkiye Finans, ödüle 
layık görüldü. Ödüller, firmaların kariyer.

net’te yayınlanan iş ilanlarına gelen başvurulara 
en kısa zamanda ve en çok geri dönüş yapma 
oranlarına göre veriliyor. 

15 Şubat günü Lütfi Kırdar Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen ödül töreninde Türkiye Fi-

nans adına ödülü İnsan Kaynakları Müdürü 
Cemal Karayormuk aldı. Karayormuk, “Banka-
mıza başvuran adaylara göstermiş olduğumuz 
ilgi ve gelen başvurulara geri dönüş oranımızla 
bu ödüle layık görüldük. Türkiye Finans’a gelen 
başvurular 2011 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre 
yüzde 10’luk bir artış gösterirken, adaylara geri 
dönüş oranımızı yüzde 100’e çıkardık. Bunun 
yanında geri dönüş zamanımızı ise 6 güne indi-
rerek ödül kriterinin çok üstünde bir performans 
sergilememiz bize bu ödülü getirdi” dedi. 

Katılım bankacılığının öncü kuruluşu Türkiye Finans’ın, 2011 yılında iş başvurusunda bulunan 
adaylara geri dönüşe gösterdiği özenli çalışmalar “İnsana Saygı Ödülü”ne değer görüldü.
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3
3 ülkede düzenlenen ve en gelişmiş 
uluslararası yönetim/strateji simülasyon 
yarışması olarak kabul edilen GMC’de, 
Türkiye Finans Mali Tahlil ve İstihbarat 
Birimi çalışanlarından Aytaç Dayı, Gök-

han Bodur, Cavit Emre Yalçın, Eyüp Esen ile Tica-
ri Tahsis Birimi çalışanlarından Volkan Günay’dan 
oluşan “Avrakadabra” takımı ikinci olma başarı-
sını gösterdi. Üniversite öğrencileri ve kurum ça-
lışanlarından oluşan 256 takım arasından ilk 8’e 
girerek, katıldığı ilk yıl finale kalan tek takım olma 

başarısı gösteren Avrakadabra; finalde Turkcell, 
Abdi İbrahim ve Digiturk ekiplerinin yanı sıra 4 öğ-
renci takımı ile birincilik için mücadele etti.

GMC, dünyada 33 ülkede düzenlenen en ge-
lişmiş uluslararası yönetim ve strateji simülasyon 
yarışması olarak kabul ediliyor. 40.000 katılımcı-
dan oluşan 8.000 takımın yarıştığı bu yılki organi-
zasyonda katılımcılar, sanal şirketlerini pazarda 1 
numaraya taşımak ve en yüksek hisse değerine 
ulaştırmak hedefiyle, şirketin tüm hayati fonksi-
yonlarını yönetiyorlar.   

Türkiye Finans’ın Avrakadabra takımı, uluslararası yönetim/strateji simülasyon yarışması 
GMC’de (Global Management Challenge) ikinci oldu.

Global Management Challenge’a 
Türkiye Finans Damgası
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K
urulduğu 2005 yılından beri katıldığı 
organizasyonlarda pek çok başarı-
ya imza atan Türkiye Finans Futbol 
Takımı yeni sezon hazırlıklarına baş-
ladı. Bu doğrultuda 17-20 Mart ta-
rihleri arasında Bolu Termal Otel’de 

kampa giren takımımız, 3 günlük yoğunlaştırılmış 
bir program uyguladı.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek ve 14 
Nisan’da ilk mücadelenin yapılacağı Lotto Şirket-
ler Ligi’nde şampiyonluğu hedefleyen takımımız, 
2006 yılında dahil olduğu ligde 2007, 2008 ve 
2011 yıllarında çeyrek final oynarken, 2010 yılını 
üçüncü olarak tamamladı. Bu başarısıyla dikkat-
leri üzerine çeken Türkiye Finans Futbol Takımı, 
spor camiası tarafından yakından takip edilen or-
ganizasyonun önde gelen takımları arasına adını 
yazdırdı.

Fahri BAHADIR – Kurum Takımı Teknik 
Sorumlusu 
Şirketler Ligi sayesinde  çok değerli dostluklar 

kurduk. Organizasyon kalitesi her geçen sezon 
üzerine koyarak artıyor. Kalite artınca bu kaliteye 
ayak uydurmak için takım olarak çok daha fazla 
çalışıyoruz Şirketler Ligi’ni organize eden ekibe 
duyduğumuz güvenle emeğimizi boşa çıkarma-
mak için aylar öncesinden bir araya gelip çalış-
malarımıza başlıyoruz. Bu süre bize kurum içi ar-
kadaşlık, dostluklarımızı pekiştirme fırsatı veriyor.

Epey sıkıntı çekiyor, epey yollar kat ediyo-
ruz. Ailemizden, zamanımızdan feragat ediyoruz 
ama bu feragat boşa gitmiyor. Şirketler Futbol 
Ligi’nde Türkiye Finans’ı temsil etmenin haklı gu-
rurunu yaşıyoruz.

Mustafa ESKİ – Kurum Takımı Yardımcı 
Antrenörü
2012 senesi için kadromuzu kattığımız 5 yeni 

oyuncunun takıma ciddi oranda katkı sağlaya-
cağına inanıyorum. Çalışmalarımız Aralık ayında 

başlayıp Mart ayının son haftasındaki kampla 
son buldu. Bu takımın şampiyonluğu hak ettiği-
ne inanıyor ve 2012 şampiyonluğunu bankamıza 
armağan etmeyi temenni ediyoruz.

Mesut İSEN – Kurum Takımı Kaptanı
Dile kolay; 2005’ten bu yana hiç aksamadan 

geçen 7 yıl. Birçok emektar bu değirmende hiz-
met ederken, değişmeyen tek şey; kardeşlikler 
ve dostluklar oldu. Yeni bir yıla değişen, yenile-
nen kadromuzla girdik. 

Kurum olarak bu turnuvada en iyiyi, yani 
şampiyonluğu istiyoruz. Tepeden tırnağa bütün 
olarak hareket edip, bu hedefe ulaşacağımıza 
olan inancımız tam. Bu hedefe ulaşmak için des-
teklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz taraf-
tarlarımızı bu sezon boyunca yanımızda görmek 
istiyoruz. Onlardan aldığımız destekle şampiyon-
luk kupasını kaldıracağımıza inanıyoruz. 

Takım Kadrosu:
Aytaç Dayı (Mali Tahlil ve İstihbarat)
Selim Ünver (Kadıköy Şube)
Evren Demir( BSOM Müdürlüğü)
M.Faik Yavuz  (Merter Şube)
Fahri Bahadır (Yalova Şube)
Mesut İsen ( Erenler Şube)
Sezai Şevluk (Kadıköy Şube)
Ender Erden (Küçükyalı Şube)
Hakan Saygın (Osmanbey Şube)
İslam Alemdar (ADK Müdürlüğü)
Hacı Tepe (Kredi Operasyon Müdürlüğü)
Muharrem Sevinç (Beşyüzevler Şube)
Fatih Arslan (Maltepe Şube)
Şaban Karapınar (Kadıköy Şube)
Eray Bostancı (Tepe Güvenlik)
Enes Kılıç (Kartemsan)
Kadir Bilmez (Mali Tahlil ve İstihbarat)
Fırat Erbey (Aksaray Şube)
Yusuf Hellaç (Genel Müdürlük)
Enes Günaydın (Gültepe Şube)
Celil Temür (Altunizade Güvenlik)
Yakup Girgin (Çamlıca Şube)
Murat Taşdemir (Bakırköy Şube)
Mustafa Eski (Ödeme Sistemleri)

Türkiye Finans Futbol Takımı 17-20 Mart tarihlerinde Bolu Termal Otel’de kampa girdi. 3 günlük 
yoğunlaştırılmış bir program uyguladı.

Türkiye Finans Futbol Takımı’nın 
Yeni Sezondaki Hedefi Şampiyonluk
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Katılım bankacılığının öncü kuruluşu Türkiye Finans, bankacılık sektörünün kârlılık bakımından bir 
önceki yıla göre yüzde 10 gerilediği 2011 yılında, kârını yüzde 13 artırarak büyük bir başarıya imza attı. 
2012 yılında da yine hızlı ve etkili bir büyüme stratejisi içinde olacaklarını ifade eden Türkiye Finans 
Genel Müdürü Derya Gürerk; sektörde bilinmeyen faizsiz bankacılık alanındaki yeni ürünlerin ülkemize 
getirilmesi konusunda öncülük yapacaklarının altını çizerken, 2012 sonu itibarıyla faizsiz bono ihraç 
edeceklerinin de sinyalini verdi.

Türkiye Finans’ın 
2011 yılı net kârı 231 milyon 587 bin TL

G
üçlü ortaklık yapısı ile Türkiye’nin 
önde gelen katılım bankaları ara-
sında yer alan Türkiye Finans, 2011 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 

artışla, 231 milyon 587 bin lira net kâr elde etti. 
Fon kullandırım büyüklüğünü 2010 yılına oranla 
yüzde 30 artışla 10 milyar 346 milyon 545 liraya 
yükselten Türkiye Finans, ekonomiye ve banka 
müşterilerine desteğini sürdürürken, aktif bü-
yüklüğünü de yüzde 26,5 artışla 13 milyar 528 
milyon 353 TL’ye çıkardı. 

Gelecek beş yıl içinde hedeflenen noktaya 
ulaşmak üzere önemli atılımlar gerçekleştire-
ceklerini belirten Türkiye Finans Katılım Banka-
sı Genel Müdürü Derya Gürerk konuya ilişkin: 
“2012 yılında da yine hızlı ve etkili bir büyüme 
stratejisi içinde olacağız. Bu büyümenin teme-
lini; 2011 yılında büyük oranda tamamladığımız 
insan kaynağı kalitemizin geliştirilmesi, ürün 
yelpazemizin genişletilmesi, hizmet kalitemizin 
yükseltilmesi, şube ağının yaygınlaştırılması ve 
teknolojik yatırımlarımızın artırılması gibi birçok 
proje oluşturuyor” dedi.  KOBİ segmentinin ön-
celikli alanlarından biri olmaya devam edeceğini 
ifade eden Gürerk; sektör olarak bireysel alan-
da ürün yelpazesinin genişletilmesine de ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti. Faizsiz bankacılık ürünle-

rinin 75 ülkede 300’e yakın bankada sunulur 
hale gelmiş olduğunu hatırlatan Gürerk, başka 
coğrafyalarda kullanılmakta olan birçok ürünün 
halen ülkemizde bilinmediğini, dolayısıyla önü-
müzdeki yıllarda bu eksikliklerin giderilmesinde 
Türkiye Finans olarak öncü rol üstleneceklerinin 
de altını çizdi. 

Yeni dönemde bono ihracında da alternatif 
kaynak arayışlarının devam ettiğini sözlerine 
ekleyen Gürerk, Türkiye Finans olarak faizsiz 
bono ihracı ile bankanın büyümesine temel 
teşkil edecek uzun vadeli fonların temini için 
gerekli hazırlıkların sürdüğünü, 2012 sonu iti-
barıyla faizsiz bono ihracını gerçekleştirecek-
lerini de hatırlattı.
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T
ürkiye’de katılım bankacılığının öncü ku-
ruluşu Türkiye Finans Katılım Bankası, 
Hac’dan sonra şimdi de Umre’ye gide-
ceklere finansman sağlıyor. 

Türkiye Finans’ın ‘Hac ve Umre Seyahati 
Destek Paketi’ ile sunduğu kampanyasında, 36 
aya varan finansman desteği ve Türkiye Finans 
kredi kartlarına 4 aydan 12 aya kadar taksit 
imkanı ile ödeme rahatlığı bulunuyor. Türkiye 
Finans ayrıca ailesiyle veya dostlarıyla kutsal 
toprakları ziyaret etmek isteyenlerden de ‘Aile 
Destek Paketi’ kapsamında, kredi için dosya 
masrafı almıyor. 

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Türkiye 
Finans Katılım Bankası Bireysel Bankacılıktan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Alşar; 
“Ülkemizde yılda 500 bin kişi Hac ve Umre ziya-
retinde bulunuyor. Biz de Türkiye Finans ailesi 
olarak, Hac ve Umre ziyareti yapmak isteyen ve 

kolay ödeme imkanlarından yararlanmak iste-
yen müşterilerimize destek olmak istedik. ‘Hac 
ve Umre Seyahati Destek Paketi’ de Bankamı-
zın müşteri odaklı stratejileri kapsamında haya-
ta geçirdiği ve önceki yıllarda yoğun ilgi gören 
kampanyalarından biri. Her yıl düzenlediğimiz 
bu kampanyamızı, müşterilerimizi odağımıza 
alarak yenilikçi yaklaşımlarla bu yıl daha da ge-
liştirdik. Kampanyamıza geçen yıldan çok daha 
fazla katılım olmasını bekliyoruz.” dedi. 

Umre seyahati için en yoğun dönem olan 
Haziran ayı sonuna kadar geçerli olacak Türki-
ye Finans’ın bu kampanyası; bu yıl da Umreye 
gitmek isteyen ancak finansal nedenlerle erte-
leyenler için büyük bir fırsat sunacak. Türkiye 
Finans’ın finansman desteğinden yararlanmak 
isteyenler, Türkiye Finans kredi kartları ve yine 
Bankanın Bonus özellikli kredi kartı Happy 
Card’la ödeme yapabilecek. 

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın hazırladığı ‘Hac ve Umre Seyahati Destek Paketi’, Umre’ye git-
mek isteyen ancak finansal nedenlerle erteleyenler ya da kolay ödeme imkanından yararlanmak 
isteyenler için büyük fırsat sunuyor. Her yıl benzer kampanyalarla müşteri odaklı yaklaşımlarını sür-
dürdüklerini ve bu yıl da destek paketini daha da geliştirdiklerini dile getiren Türkiye Finans Katılım 
Bankası Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Alşar, kampanyaya yoğun 
ilgi beklediklerini belirtti.

Türkiye Finans’tan Umre’ye 
Gitmek İsteyenlere Finansman Desteği
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“Müşteri beklentileri hızla değişiyor ve gelişiyor. İlerleyeceğimiz yolda, artık müşteri talebini karşı-
lamaya çalışan bir banka olmaktan çıkıp, müşteri talep ve ihtiyacını öngören ve bu doğrultuda ürün ve 
hizmet teklifi ile müşteriye giden bir bireysel bankacılık yapısına geçeceğiz”

Semih Alşar: 
“Hedeflerimizi Aşacağız”
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T
ürkiye Finans Katılım Bankası Bi-
reysel Bankacılıktan Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı Semih Alşar, 
Paylaşım Dergisi’nin sorularını ce-
vaplandırdı. Türkiye Finans’ın birey-
sel bankacılık alanındaki stratejileri-

nin yanısıra hedeflerinden de bahseden Alşar, 
“Gücümüzü daha etkin ve aktif kullanarak hızla 
hedeflerimizi aşacağımıza inanıyorum” diyor. 
Alşar, Bireysel Bankacılık sektörünün müşteri 
taleplerine bağlı olarak hızla değiştiğinin altını 
çiziyor ve bu değişimle birlikte müşteriye giden 
bir bireysel bankacılık anlayışı benimsediklerini 
söylüyor. 

Yeni dönemde Türkiye Finans’ın bireysel 
bankacılık yaklaşımında değişiklik olacak mı?

Bankamızın stratejik hedefleri doğrultusun-
da hızla hareket sağlayabilmek adına bazı de-
ğişikliklere başladık. Bankamız stratejisi önü-
müzdeki dönemde bireysel bankacılık alanında 
büyümeyi öngörüyor. Ürün, satış ve segment 
bazlı organizasyonumuzu tamamladık. Bu sa-
yede hem sektöre hem de müşterilerimize daha 
yakın olabileceğiz. Bireysel bankacılık dünyada 
ve özellikle de ülkemizde son derece dinamik 
bir yapıya sahip. Müşteri beklentileri hızla de-
ğişiyor ve gelişiyor. On, yirmi yıl önceki, hatta 
beş yıl önceki ürünler, hizmetler ve beklentiler 
ile günümüzdekiler çok farklı. Yapılan değişik-
likler,  Türkiye Finans olarak bireysel bankacılık 
alanında sektörde daha aktif olmamızı sağlaya-
cak. Özellikle katılım bankacılığı ilkelerine uygun 
bireysel bankacılık ürünleri sektörde sınırlı. Biz 
bu alanda önemli bir fırsat olduğunu düşünü-
yor ve önemli gelişmeler sağlamayı hedefliyo-
ruz. İlerleyeceğimiz yolda, artık müşteri talebini 
karşılamaya çalışan bir banka olmaktan çıkıp, 
müşteri talep ve ihtiyacını öngören ve bu doğ-
rultuda ürün ve hizmet teklifi ile müşteriye giden 
bir bireysel bankacılık yapısına geçeceğiz. Bu 
kapsamda Bankamızın mevcut şube ağı ve yeni 
açılacak şubeleri ve bölge organizasyonlarını 
da dikkate aldığımızda önemli bir satış gücü-
müz var. Bu gücü daha etkin ve aktif kullanarak 
hızla hedeflerimizi aşacağımıza inanıyorum.

Hedefleri anlattı

Göreve geldiğinizden bugüne bireysel 
bankacılık alanında ne gibi değişiklikler ya-
şandı? Yaşanan bu süreci kısaca özetleyebi-
lir misiniz?

Yeni bireysel bankacılık yaklaşımımıza para-
lel olarak, ürün müdürlüklerimiz kendi alanlarına 
daha fazla yoğunlaşma imkanına sahip oldu. 
Artık hem sektörü, hem de dünyadaki farklı 
uygulamaları daha yakından takibimize aldık. 
Ürün süreçlerinde sürekli bir iyileştirme bakışı ile 
adım adım hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliği ko-
nularında çalışılıyor. Satış yönetimi faaliyetlerini, 
sahaya dönük olan yüzümüzü ayrı bir müdürlük 
altında organize ederek, ekip arkadaşlarımız ve 
müşterilerimizle daha yakın temasa geçiyoruz. 
Hedefimiz; sahadaki tüm iş fırsatlarını, problem-
leri ve gelişim alanlarını kapsayabilmek. Yeni 
ürün ve iyileştirme taleplerimizi oluşturduk. Bilgi 
Sistemleri İş Ailesi  ile yoğun bir çalışma tempo-
su ile bu ürünleri hızla hayata geçirme çalışma-
larını yürütüyoruz. Müşteri taleplerini öngörmek 
ve müşteri bazlı kampanyalara geçebilmek adı-
na yatırım kararı verildi. Bu paralelde Kampanya 
Yönetim Platformu’nun entegrasyon çalışmaları 
sürüyor ve yakında sonuçlarını görmeye baş-
layacağız. Katılım Bankası olarak ihtiyaçlarına 
cevap vermemizi bekleyen müşterilerimiz için,  
bedelli askerlik ödemelerinde kullanılacak, 
‘‘commodity murabaha’’ ürününü müşterileri-
mize sunduk. Özellikle ihtiyaç finansmanı ala-
nında sektöre, meslek gruplarına özel işbirlikleri 
ve ürün paketlemelerine başladık. Bir yandan 
da ürün ve hizmetlerimizi daha iyi anlatacak ve 
satış sürecini destekleyecek şekilde pazarlama 
iletişimi konularında çalışmalara başladık. Ürün, 
kampanya, iletişim ve süreç iyileştirmelerimizin 
komple bir yıllık planını oluşturduk. 

Türkiye Finans’ın bireysel bankacılık ala-
nında ne gibi yeni ürün ve hizmetleri olacak?

Müşterilerimize Katılım Bankacılığı’nda ilk-
leri sunmaya devam etmek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Tabii detaylı ayrıntı vermem müm-
kün değil ama birkaç şey söyleyip heyecanımı-
zı paylaşmak isterim. Öncelikli olarak NCB ile 
olan ilişkilerimizi ve ortaklığımızı kullanarak Hac 
ve Umre ziyaretlerinde müşterilerimizin yanında 
olmak ve onların ihtiyaçlarına cevap vermek is-
tiyoruz. Bu hususta çalışmalarımızı hızlandırmış 
bulunmaktayız. Ayrıca müşterilerimizin bir Banka 
finansmanına acil ihtiyaç duydukları anda onların 
bu taleplerini en hızlı şekilde karşılayacak ürünle-
re ve sistemlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 
Hatta finansman ihtiyacı ortaya çıkmadan müş-
terilerimizin değerlendirmesini yapmak üzere de 
çalışmalarımız var. Müşterilerimizin finansman 
başvurularını alacağımız kanalları artırmak için 
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de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Görüldüğü 
gibi müşterilerimizin ihtiyaçları için talep oluşma-
dan önce, talep anında en hızlı ve çeşitli kanal-
lardan cevap verecek şekilde kendimizi organi-
ze etmekteyiz.

Avrupa’nın en büyük 3 
ülkesinden biri

Kredi kartı pazarı ülkemizde çok yoğun 
bir rekabete sahne oluyor. Türkiye Finans 
kredi kartı ve Happy Card ile bu rekabetin 
neresindesiniz?

Ülkemiz kartlı ödeme sistemleri alanında 
sadece bulunduğumuz coğrafyada değil aynı 
zamanda tüm dünyada örnek gösterilen uygu-
lamalara sahip ve bu sebeple yakından takip 
edilmektedir. Şubat 2012 ay sonu verilerine 
baktığımızda 52 milyon kredi kartı ve 85 milyon 
banka kartı ile Türk kartlı ödeme sistemleri paza-
rı, Avrupa’nın en büyük 3 ülkesinden biri konu-
mundadır. Öte yandan 2011 yıl sonu verilerine 
göre pazarda, nakit çekim işlemleri dahil alış-
veriş harcamalarında 2.3 milyar adet işlem ger-
çekleştirilerek toplamda 290.624 milyon TL’lik bir 
hacme ulaşılmıştır. Başta taksitli işlemler, işlem/
ekstre öteleme, artı taksit vb. olmak üzere çip 
para/puan gibi müşteri sadakat programları, Av-
rupa’dan önce Türk kartlı ödeme sistemleri pa-
zarında uygulanarak başarılı sonuçlar üretmiş ve 
artık tüm bankalarca yaygın olarak müşterilerine 
sunulmuştur. Üstelik kendini ispatlamış bu uygu-
lamalar yurt dışında dahi yakından takip edilerek 
“best case” olarak incelenir olmuştur. Bununla 
birlikte gelişen yeni teknolojiler, müşteri deneyi-
mi ve tüketim eğilimlerindeki trendler sonucunda 
yakın alan iletişimi (NFC - Near Field Commu-
nication), mobil ödemeler ve temassız uygula-
malarla yeni nesil kart uygulamaları da pazarda 
görülmeye başlamıştır.  Bu kadar teknolojik, ye-
nilikçi ve gelişen bir pazar olması haricinde hızla 
büyüyen bu pazarda çok ciddi bir rekabetin ol-
duğu bellidir. Yaygın şekilde bilinir ve geniş kitle-
ler tarafından kartları kullanılan markaların domi-
ne ettiği bu pazarda rekabetçi olmak, çok ciddi 
iletişim ve reklam pazarlama bütçeleri ile alt yapı 
yatırımlarını gerektirmektedir. Buna göre, Türkiye 
Finans olarak pazarda var olabilmek ve rekabet 
edebilmek amacıyla Garanti Bankası ile Bonus 
marka ortaklığı anlaşması yapılmıştır. Böylece, 
Bonus özellikli Happy Card kredi kartı ürünü-
müzle müşterilerimize hizmet verebilmekteyiz. 

Ayrıca, pazardaki diğer Bonus markasını taşı-
yan kartlarda olduğu gibi, Türkiye Finans Happy 
Card’lar da Bonus puan ve avantajlı birçok kam-
panyadan faydalanabilmektedir. Diğer yandan 
Bonus markası ve özelliklerini taşımayan Türki-
ye Finans kredi kartlarımızı da müşterilerimizin 
tercihine sunabiliyoruz. Başta kartlı ödeme sis-
temleri olmak üzere Bireysel Bankacılık alanında 
stratejilerimiz belirlenmiştir. Buna göre müşteri-
lerimize yeni nesil ürünleri ve hizmetleri sunmak 
amacıyla çalışmalarımızı planlamış bulunuyoruz. 

Şubat 2012 
ay sonu 
verilerine 
baktığımızda 
52 milyon 
kredi kartı 
ve 85 mil-
yon banka 
kartı ile Türk 
kartlı ödeme 
sistemle-
ri pazarı, 
Avrupa’nın 
en büyük 3 
ülkesinden 
biri konu-
mundadır.
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Gerek katılım bankacılığı ilkelerine uygun ürün-
lerin geliştirilmesi gerekse rekabet yoğun bir 
pazarda farklılaşabilmek amacıyla planlarımıza 
aldığımız ve müşterilerimize 2012 yılı içerisinde 
sunmayı hedeflediğimiz yeni kart programlarımız 
bulunuyor. Yeni kart ürünlerimiz ile müşteri taba-
nımızın genişlemesi sonucunda, sadece katılım 
bankalarının birbirleriyle rekabet ettiği bir alanda 
değil Türk kartlı ödeme sistemleri pazarında da 
rekabette bir adım öne çıkmayı hedeflemiş bu-
lunuyoruz.

Bugün hemen herkesin cebinde birçok 
kredi kartı bulunuyor ve hiç kullanılmıyor. 
Türkiye Finans’ın kredi kartlarının kullanım 
esnasında tercih edilir kart olması için ne 
gibi çalışmalarınız var?

Bireylerin cüzdanlarında birçok bankaya ve 
hatta aynı bankaya ait birden fazla kredi kartını 
taşımasının elbette belli başlı sebepleri var. Kart-
ların sağladığı avantajlı indirimli alışverişler ve 
puan uygulamaları ile taksitli ödeme kolaylıkları 
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bunun başlıca nedenlerinden sayılabilir. Tüketi-
ciler, alışverişte avantajlar sunan bankaların kart 
ürünlerini tercih etmekte, başvuruları sonucunda 
çok ciddi değerlendirme ve tahsis aşamaların-
dan geçmekte ve kartlara sahip olmaktadırlar.  
Diğer yandan, cüzdanda yer almak önemli ve 
zor olmakla birlikte, pazarda rekabetçi olabilmek 
için cüzdandan ilk çıkacak kart olmak da aynı 
şekilde çok kritiktir. Tercih edilebilmeniz içinse 
öncelikle müşterinizin ihtiyaçlarını anlamalı, kart-
la yapacağı işlemlerde müşterinize avantajlar 
sunmalı ve en önemlisi hatırlanabilir olmalısınız. 
Bahsettiğim üzere, ne kadar teknolojik bir ürün 
yaparsanız yapın mutlaka markaya, iletişime, 
kampanyalara, satış ve pazarlama faaliyetlerine 
yani ürüne yatırım yapmalısınız, bu halde müşte-
rinizin cüzdanından çıkan ilk kart olmanız müm-
kündür.  Buna göre, özellikle kredi kartlarımızın 
sahip olduğu özelliklerin ve sağladığı tüm avan-
tajların müşterilerimize etkin, harekete geçirecek 
ve ilgi uyandıracak şekilde doğrudan iletişimini 
yapmak üzere Kampanya Yönetim Platformu’nu 
kullanacağız. Aynı zamanda, devam eden kam-
panyalara dair düzenli yaptığımız iletişimlerle 
elektronik kanallardan müşterilerimize ulaşarak 
kredi kartlarımızın sunduğu avantajları da ha-
tırlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde ise, mevcut 
kredi kartlarımıza dair yürütülen kurumsal kimlik 
çalışmaları sonucunda tamamen yenilenmiş, al-
benisi yüksek ve müşterilerimizin cüzdanındaki 
en dikkat çekici kredi kartları olacak yeni görsel 
çalışmaları hazırlıyoruz. Bu paralelde kredi kar-
tının kullanımlarda tercih edilmesini sağlayacak 
genişletilmiş asistans hizmetleri, yeni lounge ve 
kart koruma planı, vs gibi servisleri müşterileri-
mize sunuyoruz.  Son olarak; bu kadar yenilikçi 
ve rekabetçi bir pazarda ayrışmak, farklı ürün ve 
hizmetleri sunarak müşteri gözündeki imajımızı 
güçlendirmek amacıyla niş alanlara yöneldiği-
miz kart ürünlerini de geliştiriyoruz. Örneğin; 
yüksek tutarlı ihtiyaçların ihtiyaç kredilerindeki 
düşük kâr payı imkanı ve kredi kartlarındaki tak-
sit kolaylığı ile Visa/MasterCard logolu kart kabul 
eden (Türkiye Finans veya diğer tüm bankaların) 
işyerlerindeki POS’larından işlem yapılarak kar-
şılanmasını sağlayacak yepyeni bir kart progra-
mını hazırlıyoruz. 

Kredi kartlarında yeni teknolojik gelişme-
ler yaşayacak mıyız?

Kredi kartları, özellikle akıllı çip uygulama-
larının gelişimiyle beraber çok daha teknolojik, 
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uluslararası standartlara sahip ve yazılım eforu 
gerektiren yapılara  sahip olmuştur.  Öte taraf-
tan Visa/MasterCard’ın yayınladığı spesifikas-
yonlarla geliştirilmiş temassız çipli kredi kartları, 
NFC (near field communication) desteğiyle artık 
“mobil ödeme” ile yeni çözümlere dönüşmekte-
dirler. Piyasaya sürülen yeni akıllı cep telefon-
larının da artık NFC özelliğini taşıdığını ve buna 
uygun üretildiğini görüyoruz. Plastik kartların 
yerini akıllı cep telefonları almaya başlamıştır, 
yani birden fazla banka ve kredi kartıyla dolu 
cüzdanımız yerini akıllı cüzdanlara bırakmak-
tadır. Her ne kadar plastik kartlar kullanılmaya 
devam edecek olsa da, günümüzde teknolojide 
yaşanan baş döndürücü gelişmelerle önümüz-
deki on yıl içerisinde nakitsiz topluma çok daha 
yakın olacağımız açıktır.  Dolayısıyla pazarda 
rekabetçi bir pozisyon almak, genç nüfusun 
müşterimiz olma potansiyelini yakalamak ve ih-
tiyaç duyulan her noktada akla gelecek ürünler 
sunabilmek amacıyla biz de bu gelişmeleri takip 
etmekteyiz. Alt yapının hazır olması ile beraber 
BKM (Bankalararası Kart Merkezi) ya da GSM 
operatörlerinin sunduğu TSM (Trusted Service 
Manager) servisleri sayesinde kredi kartlarımı-
zın müşterilerimizin cep telefonlarına taşınması 
gündeme gelecektir.

Öğrenciler bu kartta buluştu

Erzurum Atatürk Üniversitesi ile ciddi bir 
Kampüs Kart projesi yürütülüyor. Proje nasıl 
ilerliyor? Başka üniversiteler bu projeye dahil 
edilecek mi?

Atatürk Üniversitesi’nde başlatılan “kampüs 
kart” projesini çok önemsiyoruz. Bu bizim haya-
ta geçirdiğimiz temassız ön ödemeli ilk banka 
kartı uygulamamız. 

Yirmi binden fazla öğrenci, akademisyen ve 
personele dağıttığımız kartlarımız sadece bir 
banka kartı değil aynı zamanda kampüs kimlik 
kartı olarak kullanılmakta ve kontrollü giriş-çıkış, 
yemekhane ödemeleri, otopark geçiş, kütüpha-
ne ve daha birçok uygulamayı da desteklemek-
tedir.  Ayrıca, kartınızın bağlı olduğu hesabınız-
da yeterli bakiye varsa Türkiye Finans yükleme 
POS’larından kartınıza para yükleyebilir ve 35 
TL’ye kadar olan temassız işlemleri destekleyen 
yurt içi diğer banka POS’larında offline harcama 
işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik e-ticaret 
işlemlerini güvenli 3D-Secure hizmetiyle kartı-

nızla yapabilir, gerektiğinde Bankamız ve yurt 
içi diğer banka ATM’lerinden hesabınıza erişe-
rek para çekebilir, bakiyenizi sorgulayabilirsiniz. 

Atatürk Üniversitesi’ndeki projede son aşa-
madayız. Teslimi henüz yapılmamış kartların, 
kurye firması desteğiyle kampüs içerisindeki 
dağıtımları sürmektedir. Bu tip projelerin başa-
rılı olmasını sağlayacak ana unsur, kartların kul-
lanımının üniversite yönetimlerince teşvik edil-
mesi ve hatta zorunlu tutulmasıdır. Bu sebeple, 
gerek üniversite yemekhanelerinde gerekse sı-
nav girişleri için kampüs kimlik kartlarının kulla-
nılmasının mecbur tutulması önemlidir. Elbette 
bunun için kurduğunuz sistemlerin sorunsuz ve 
tam çalışması en kritik konuların başında gel-
mektedir. 

Erzurum’da hayata geçirilen projedeki tecrü-
be ve öğrenilen dersler sayesinde yeni projelere 
start vermiş bulunuyoruz. Öncelikle, İstanbul’da 
bir vakıf üniversitesinde yeni bir projeye başlı-
yoruz, aynı zamanda Karadeniz bölgesinde bir 
başka üniversiteye teklif verdik, kabulünü bek-
liyoruz. İç Anadolu’da birkaç üniversite ile de 
görüşme halindeyiz.

Bireysel bankacılıkta Bankamızın her bir 
personeli aslında birer pazarlamacı görevi 
yürütebiliyor. Bu konuda çalışanlardan neler 
bekliyorsunuz?

Öncelikle her bir çalışanımız aynı zaman-
da müşterimiz. Tüm Türkiye Finans ailesinin 
müşteri olarak görüş, öneri ve şikayetleri bizi 
daha ileri götürüyor. Bu konuda kapımız, te-
lefonlarımız ve maillerimiz her zaman tüm ar-
kadaşlarımıza açık. Bazen farklı iş aileleriyle 
yaptığımız toplantılarda da bunun örneklerini 
yaşıyoruz. Uzman olmasak da hepimizin en 
azından müşteri olarak ürünlerimiz ve hizmet-
lerimiz konusunda bir fikri var. Bu bize önemli 
bir imkan sağlıyor tabii ki. Tüm Türkiye Finans 
ailesini bireysel ürün ve hizmetlerin geliştiril-
mesinde, tanıtımında, satış ve pazarlamasın-
da bizimle aynı takımın üyesi yapıyor. Biz bi-
reysel bankacılık iş ailesini tüm Türkiye Finans 
olarak görmeyi istiyoruz. Katılım bankaları ve 
tüm bankalar için de iyi bireysel bankacılık 
ürün ve hizmetleri sunan, rakamsal büyüklük-
leri ile de bunu teyit eden bir banka olacağız. 
Hep birlikte, Türkiye Finans ailesi olarak bunu 
gerçekleştirmeyi ve sevincini paylaşmayı isti-
yoruz.   
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Türkiye’nin Beyaz Rüyası, 
PAMUKKALE

Yazı: 
Serbest Çelebi

Denizli sınırları içindeki Pamukkale, Türkiye’de 2011’in en çok ziyaret edilen 
ikinci bölgesi. Bağlı olduğu il ile âdeta adı konulmamış bir rekabet yaşayan Pa-
mukkale, gerek tarihi gerekse doğal yapısıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor ken-
dine. Bu ilginç yurt köşesini sizin için adımladık. 
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D
enizli deyince bir çoğumuzun aklı-
na hemen üç şey gelir: Pamukka-
le, tekstil ve Denizli Horozu… 

Yine de Pamukkale’nin yeri 
bir başka… Türkiye’de 2011 yı-
lının en çok ziyaret edilen ikinci 

bölgesi. Bağlı olduğu il ile âdeta adı konulma-
mış bir rekabet yaşayan Pamukkale, gerek ta-
rihi gerekse doğal yapısıyla ziyaretçilerini hay-
ran bırakıyor kendine.

Bununla birlikte tekstil özellikle 1990’lı yıllar-
dan 2000’lere kadar Denizli’nin etiketi gibi oldu. 
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Adına ev tekstili de di-
yebileceğimiz bu sek-
törde öylesine büyük 
başarı yakaladı ki De-
nizli, havlu ve bornoz-
larıyla dünyanın dört 
bir yanına nam saldı. O kadar ki, ABD’de satılan 
bornozların yüzde 25’i Denizli’de üretiliyordu.

Bu dönemde Denizli merkez, Babadağ, 
Buldan ve Kızılcabölük’te hemen hemen her-
kes tekstille uğraşıyordu. Sektöre ilgi o kadar 
çoktu ki kentin avukatları, doktorları kim varsa 
bu alana yönelmişti neredeyse. 

Denizli’nin yerlisi, Türkiye Finans Katılım 
Bankası Şube Müdürü Suat Yavaş bu konu-
da bakın ne diyor: “O dönem tekstil o kadar 
çok ilgi görüyordu ki Denizli’de doktor, avukat 
aklınıza kim gelirse işini gücünü bırakıp birkaç 
makine alarak bir tezgah kuruyordu.  Denizli o 
dönemde İstanbul, İzmir gibi ihracat ustaları 
ile yarışır hale gelmişti. Tabii bu yükseliş artık 
doyma noktasına geldiyse de tekstil hala ana 
sektörlerden biri.”

2012 yılına gelindiğinde tekstile ya da ev 
tekstiline ilgi bir hayli azalmış görünüyor. O 
yüzden olsa gerek şu dönemde Denizli farklı 
sektörlerde ön plana çıkıyor. Mermercilik, in-
şaat, haddecilik, enerji, gıda, organik tarım ve 
turizm… Bu sektörler tekstilin yerine almasa da 
kendine önemli yer bulmuş durumda. Bu alan-
ların her birinde marka olma yolunda ciddi me-
safeler almış firma sayısı az değil. 

Pamukkale para basarken şifa 
dağıtıyor

Turizm denince Denizli’de akla hemen Pa-
mukkale geliyor elbet… Denizli son yıllarda 
turizmde önemli gelişmeler yaşıyor. Bu geliş-
meler sadece Pamukkale ile sınırlı sanılmasın. 
Karahayıt, Sarayköy başta olmak üzere daha 
önce turizmle hiç ilgisi olmamış nice bölgeler 
turizm yatırımında durmadan vites yükseltiyor. 
Bunun yanında Pamukkale bölgesi ve çevre-
sine turist yağmaya devam ediyor. Hem de 
kış aylarında hız kesmeden… Çünkü bölgede 
yapılan kazılar ve ortaya yeni çıkan yapılar Pa-
mukkale’ye değer katmaya devam ediyor. 

Bilimsel verilere göre, 
Pamukkale sularının içeri-
ğinde çok sayıda mineral 
bulundurması birçok has-
talığa şifa vesilesi oluyor.  

MEKAN
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Belki de sırf bu yüzden M.Ö. 190 yılında tra-
vertenlerin üst kısmında Hierapolis antik kenti 
kurulmuş. İnsanlar, yüzyıllarca şifa bulmak için 
uğramış bu kente günümüzde ise sadece ka-
lıntıları kalmış. 

Bu bölge deprem fay hatları üzerinde bulun-
duğundan bugüne kadar defalarca yıkılıp tekrar 
kurulmuş. Bizans dönemindeki depremlerden 
biri kenti tamamen yıkmış ve kullanılamaz hale 
getirmiş. Hem turizm, hem sağlık hem de dini 
açıdan önemli olması sebebiyle yeni baştan inşa 
edilmiş Hierapolis. Ancak daha sonra meydana 
gelen bir başka deprem Hierapolis’i yine yerle bir 
etmiş. Bu sefer orada yaşayanlar kenti terk et-
miş. Uzun dönem sular altında kalan Hierapolis’i 
travertenler kaplamış. Uzun çalışmalar sonucu 
antik kent temizlenmiş ve bugünkü haline geti-
rilmiş.  

Pamukkale’deki kaynak sularının kalp, da-
mar sertliği, tansiyon, romatizma, deri, göz, 
raşitizm, felç, sinir ve damar hastalıklarına çok 

iyi geldiği biliniyor. Kaynağından ılık içildiğinde 
ise spazmlı midelere olumlu etkisi var. Ayrıca, 
idrar söktürücü… Böbrek ve kum taşlarında, 
idrar yolu iltihaplarında da önemli yararların-
dan söz ediliyor. 

Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın 2011 yılı ve-
rilerine göre, İzmir’in Efes Antik Kenti 1 milyon 
999 bin 959 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen yer 
olurken. Pamukkale 1 milyon 713 bin 695 kişi ile 
en çok ziyaret edilen ikinci yer oldu. Turizmciler 
bu turist sayısındaki artışta kazılarda bulunan 
Aziz Philippus mezarının etkisi olduğu dile ge-
tiriyor. Aziz Philippus, Hazreti İsa’nın 12 hava-
risinden biri ve Hıristiyanlığı yaymak için geldi-
ği Hierapolis’te çarmıha gerilmiş dini bir kişi... 
Hıristiyanlıkta 12 havariyi ziyaret etmek hacca 
gitmek sayıldığı için Hıristiyanlar için burası çok 
önem kazanmış. Bugünkü kadar olmasa da bu 
önem dünden günümüze Pamukkale için hep 
vardı. Pamukkale sahip olduğu termal sular ve 
travertenleri ile devlet ve din adamlarını yıllar-

17
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dır ağırlıyor.  Zaten tarihte de birçok kral ve din 
adamı yakalandıkları hastalıklardan kurtulmak 
için buraya yerleşmiş ya da hayatlarının 
bir kısmını burada geçirmişler. Hiera-
polis’te çok sayıda hamamın bulun-
masının sebebi de bu.

UNESCO Dünya 
Değerleri Listesi’nde 
Bunca değere sahip bu top-

raklar ve travertenler UNES-
CO’nun da Dünya Mirasları Lis-
tesi’nde yerini almış durumda. 

Peki, travertenlerin oluşu-
munun tarihi seyri nedir? 

Pamukkale’yi değerli 

kılan travertenlerin ne zaman oluştuğuna dair 
kesin bir bilgi bulunmamakla beraber binlerce 
yılda oluştuğu tahmin ediliyor. Çünkü traver-
tenlerin oluşumu çok uzun zaman alıyor. Ter-
mal kaynaktan çıkan 35 derece sıcaklığındaki 
yüksek mineralli hidro-karbonat suyun hava ile 
buluştuktan sonra  karbondioksit ve karbon-
monoksitin uçması sonucu oluşuyor. Yeryüzü-
ne koyu kıvamda çıkan bu su zamanla beyaz 
rengini alıyor ve katılaşıyor. Bu işlem esnasında 
suyun kesinlikle hiçbir şey ile temas etmemesi 
gerekiyor. Çünkü dışarıdan bir madde ile temas 
ettiği anda bu sıvı su olup akıyor. Bilim adam-
larının yaptıkları araştırmaya göre bir traverten 
yılda sadece 1mm büyüyebiliyor. Pamukkale’yi 
göz önünde bulundurunca ne kadar zamanda 
oluştuğunu tahmin etmek çok zor.

Ve, Denizli Horozu 
Gelelim, Denizli deyince akla 

gelen üçüncü kavrama… Yani De-
nizli Horozu’na. Denizli horozları 
diğer horozlardan farklı özelliklere 
sahip. Ve özellikle bu horozların 
sevdalıları var. Gözleri siyah sür-
meli, bacakları uzun, görünümü 

gri veya mor… İbikleri baltaya ben-
zeyen, kulakçıkları kıpkırmızı, tüyleri 

ise kırmızı ve yeşil olan bu horozların 
ötüşleri de büyüleyici. Bir yaşına giren 
bir Denizli Horozu kesintisiz 35 saniye 
ötebiliyor. Olgunlaşan horozlar ise öt-
meye başladığı zaman soluğu kesin-
lene kadar ötüyor. 

Aslının Arnavutluk’tan geldiği söy-
lenen Denizli Horozu’nun bir de hoş 
tekerlemesi var: “Her horoz kendi 
çöplüğünde öter/ Denizli Horozu her 
yerde…”

Bu arada hemen belirtelim: Sanı-
lanın aksine, Denizlispor’un yeşil siyah 

olan renkleri ile Denizli Horozu’nun ala-
kası yok. (Meraklısına not: Denizlispor’un 

renkleri İstanbul’daki Darüşşafaka Eğitim 
Kurumu’ndan ilhamla seçilmiştir. Denizlis-

por’un kurucularından ve dönemin Denizli 
Beden Terbiyesi Müdürü Yakup Ünal, Darüş-
şafaka’da okurken benimsediği yeşil-siyah 
renklerinin Denizli’ye uyduğunu söylemiş ve 
resmen kabul ettirmiştir. Daha sonra bunun 
yeşil-beyaz olarak değiştirilmesi gündeme 
gelmişse de teklif kabul görmemiştir.)

MEK AN
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H
ikâyesini bir çırpıda anlatalım 
mı? Çocukluğunda Darıca’da 
tüp gaz bayiliği yapan babasının 
yanında çalıştı. Liseden sonra 
Ankara Hacettepe Üniversitesi 
İngilizce Öğretmenliği bölümü-

nü kazandı. Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a 
döndü. Turizm işine girdi. Turistlere rehber oldu. 
İşte tam bu sırada hayatını değiştirecek bir 
adamla tanıştı. Gani Müjde, onun bambaşka bir 
işe adım atmasına sebep oldu. Senaryo yazma-
ya başladı. Bir senaryo grubu olan Tükenmez 
Kalem’de kalem oynatmaya başladıktan sonra 
Ayrılsak da Beraberiz adlı diziyle set dünyasına 
girdi. Sonrasında ise kendi şirketini kurdu; Mint. 
Bahsi geçen kişi Birol Güven. Yapımcı, senaryo 
yazarı, yönetmen. 

1997 yılında bu yana, “Ayrılsak da Berabe-
riz”, “Çocuklar Duymasın”, “En Son Babalar 
Duyar”, “Kadın İsterse”, “Benden Baba Ol-
maz”, “Arka Sıradakiler” ve “OKS Anneleri” gibi 
dizilerin yapımcılığını ve senaristliğini yaptı.

Kuşkusuz Birol Güven’in kariyerinde Ço-
cuklar Duymasın adlı dizi çok mühim. İki farklı 
zaman diliminde bu diziyi çektikten ve başarılı 
olduktan sonra adından çok söz ettirdi Güven. 
Şimdi 80’li yıllara mercek tuttuğu ‘Seksenler’ 
adlı diziyle karşımızda... 

Siz genellikle yaşadıklarınızı yazan bir 
insansınız... Çocukluğunuz da sanırım epey 
renkli geçmiş ki bu kadar malzeme çıkmış. 
Biraz anlatabilir misiniz o yılları?

Darıca’da gözlerimi açtım. Kalabalık 
bir aileydik. Anne tarafından dedelerim 
müezzindi, baba tarafındaki dedem 
kasapmış. Babam ödülleri bulunan bir 
Aygaz bayisiydi. Türkiye’nin en eski 
gaz bayiliğiydi bizimki. Aslında çocuk-
luk dönemi diye bir şey yok bende. O 
bayide sürekli çalıştım. Büyüyünceye 
kadar oradaydım. 10 yaşında kasada 
duruyordum. 10 yaşında araba kulla-
nıyordum. 11 yaşında ehliyetsiz araba 
kullanmaktan mahkemeye gitmek zo-
runda kalmıştım. Araba ile tüp dağıtı-
yordum. Zaten senaryo yazarken bu 
tüp dağıtma hikâyelerinden çok yarar-
landım. Biz orta sınıf bir aileydik ama 
bir sürü aile tanıdım. Pek başarılı bir 
öğrenci değildim. Ortaokuldayken öğ-
retmen çocuklara “Derslerinize çalışın, 
yoksa Birol gibi olursunuz” demişti. Çünkü 
o zaman ben kahveye gidiyordum...

Bu kadar başarısız bir öğrenci Hacette-
pe’yi de kazandı ama...

Evet. 1983’te Hacettepe’yi kazandım. Laf 
olsun diye sınava girdim, tesadüfen kazandım. 
İngilizce öğretmenliği, animatörlük denemesi 
ve bir süre de turizm rehberliği ile ilgilendim. 
Sonra hepsinden uzaklaştım.

YA
ŞA

M

Bu sayımızda “Yaşam” sayfamızı güzelleştiren isim, başarılarla dolu bir hayatı olan Birol 
Güven oldu. Hepimizin bildiği tanımlama ile Türkiye’yi güldüren adam Birol Güven, çocuklu-
ğundan bugüne kadar yaşadığı süreci, Türkiye’de aile dizisi denilince akla gelen ilk yapım-
lardan biri olan “Çocuklar Duymasın”ı ve diğer projelerini anlattı.  
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Ortaokuldayken 
öğretmen çocuklara 
“Derslerinize çalışın, 
yoksa Birol gibi olur-

sunuz” demişti. 
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Neden?

Komik ve eğlenceli bir adam olarak bili-
nirdim. Arkadaşlarım yeni kurulan radyolarda 
program yapmamı tavsiye etti. İş görüşmesi için 
Manajans’a gittim. Yavuz Turgul ile tanıştım.  O 
da beni Gani Müjde ile tanıştırdı. Bu tanışma, 
benim adıma yazılmış en güzel senaryoydu. 
Sonra ben senaryo yazmaya başladım. Türk’ü 
Türk’e anlattım...

Zor muydu peki ilk yıllar senaryo yazmak?

Sabahları 04.00 veya 05.00’da kalkıyordum, 
yazmaya başlıyordum. Gecemi gündüzüme 
katarak yazdım... Cem Özer’in Laf Lafı açıyor 
programının metin yazarlığını yaptım. Program-
da Özer, Türkler ve Türk toplumu ile ilgili tes-
pitlerde bulunuyordu. Ben de çok sık görülen 
Türk davranışlarını not etmeye başladım. O ka-
dar alıştım ki bu not tutmaya bu bende zaman-
la alışkanlığa dönüştü. Hayata böyle bakmaya 
başladım. 

“Çocuklar Duymasın, küçük 
şeylerin dizisi”

Yeni diziyle, Seksenler ile ilgili sorularım 
olacak, ama öncelikle Çocuklar Duymasın 
ile başlamak istiyorum... Çocuklar Duymasın, 
Türkiye için neden bu kadar önemli bir diziy-
di size göre? Birçok insana göre Türk aile 
yapısındaki değişimi en iyi gözlemleyen ve 
aktaran bir yapım olduğu söylendi. Siz buna 
katılıyor musunuz? 

Çocuklar Duymasın hayatın rutinini anlatan 
küçük şeylerin dizisi. Gündelik hayatı anlatıyo-
ruz biz bu dizide ve Türkiye’de gündelik haya-
tı anlatan başka dizi yok. Bir de Türk insanının 
modernizimle olan mücadelesi var anlatımımız-
da. Haluk Türk insanını, Meltem de moderniteyi 
temsil ediyor. Bu açılardan önemli bir dizi oldu-
ğunu düşünüyorum.

Çocuklar Duymasın’ın iki farklı yüzü 
vardı. Dizideki kahramanların gerçek ha-
yattaki insanlar gibi değişip, hayata farklı 
açılardan baktığını gördük. Dizideki baba 
ve annenin zaman içinde yaş aldığını, ço-
cukların da büyüyüp serpildiğini; onların 
da farklı dertler içinde olduğunu fark ettik. 

Siz bir yönetmen-yapımcı olarak bu anlam-
da diziyi gerçek hayata çok yakın buluyor 
musunuz? 

Gerçeğin ta kendisi olarak görüyorum. Ha-
yat kadar komik ve hayat kadar hüzünlü bir di-
ziyiz. Bence bir docu-dramayız. 2012’yi anlatan 
bir dönem işiyiz.

Bir röportajınızda Çocuklar Duymasın’da-
ki Haluk karakterini Haluk Bilginer’i düşü-
nerek yazdığınızı söylemişsiniz. Bunu biraz 
açar mısınız?

Oyuncular belli olmadan senaryo yazamı-
yorum. Diziye başladığımda ortada bir oyun-
cu ismi yoktu. Haluk Bilginer oynar diye hayal 
edip yazdım. O yüzden adı Haluk’tur ama Haluk 
Bey’in  o dönemde bundan haberi yoktu.

Bu dizideki oyuncuların uzun soluklu per-
formansını nasıl buluyorsunuz? 

Süper. Her biri çok ama çok iyi oynadı.

“Galiba yaşlandım”

Yeni bir sitcom ile karşımızdasınız şimdi. 
Seksenler... Bu dizi projesinin nasıl hayata 
geçtiğini biraz anlatabilir misiniz? 

Çocuklar Duymasın 2012’nin gündelik haya-
tını, Seksenler de seksenli yılların gündelik ha-
yatını anlatıyor. Nasıl ortaya çıktı derseniz galiba 
ben yaşlandım. Eskiye bir özlem duyuyorum.

Size 80’ler neyi hatırlatıyor?

Teneke üzerinde midye, denize düşen kar-
puz kabuğu, kömür sobası, merdaneli çamaşır 
makinası, sokakta oynanan futbol, pantolona 
sokulan şetland kazaklar... 

Türkiye’nin 80’lerden günümüze uzanan 
32 yıllık geçmişinde siz neler görüyorsunuz? 
İnsanlar, aile, toplum nasıl bir dönüşüm ge-
çirdi size göre?

O yılları düşündüğümde başka bir ülkede 
yaşıyor gibiyim. Her şey değişti. İnsanlar buna 
gelişti diyor ama bence çok geriye gittik. 80’li 
yılların gelişmemişliği bugün paha biçilemezdi 
bence.

YAŞAM
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Diziniz bir dönemi anlattığı için aslında 
çok da titiz olunması gereken bir yapım ol-
duğunu söylenebilir. Kostüm ve dekor konu-
sunda nasıl bir çalışmanın içinde oldunuz? 
Nelere dikkat ettiniz?

Kostüm bulamıyoruz. Bu yüzden sete bir atöl-
ye kurduk ve çok değerli terzilerimiz sıfırdan diki-
yorlar. Aksesuarları toplamak 6 ay sürdü. Maale-
sef daha dün gibi hatırladığımız yıllarla bağımızı 

çoktan koparmışız. Leblebi tozu bile yok artık. 
Elma şekeri bazı lüks pastanelerde bulunabiliyor 
ama ne elması elma, ne şekeri şeker...

İnsanlar bu diziyi neden seyretsin, neler 
bulacak?

Kimse bu diziyi seyretmeyecek. Orada gör-
dükleri bir objeye takılıp kendi gençlikleri ço-
cuklukları geçecek gözlerinin önünde. Bizi izle-
diklerini zannedecekler.

Maalesef daha 
dün gibi hatırladığı-
mız yıllarla bağımızı 
çoktan koparmışız. 

Leblebi tozu bile yok 
artık. Elma şekeri 

bazı lüks pastaneler-
de bulunabiliyor. 
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D
enizli’nin en önemli konut proje-
lerine imza atan Türkiye Finans 
Katılım Bankası Denizli Şubesi 
başarılarına yenilerini ekliyor. 
Şube Müdürü Fethi Özdemir,  
kentte yaşanan büyük değişim-

le beraber tekstilin yerini alan inşaat sektörüyle 
ilgili önemli projelere imza attıklarını özellikle 
belirtiyor. Özdemir bu projelerle birlikte müşteri 
portföyünü çeşitlendirmek istediğini söyledi.

Şubenizi biraz tanıtır mısınız?

Şubemiz 1996 yılında Anadolu Finans olarak 
hizmete başlamıştır. Şube kadromuz 14 kişidir. 
Denizli ilimizin nüfusu yaklaşık 500 bindir. Farklı 
sektör çeşitlenmeleri olmakla birlikte ekonomi-
nin lokomotifi tekstildir. Denizlili girişimciler ça-
lışkan, sanayici ruhlu dünya ile entegrasyonunu 
tamamlamış niteliklere sahiptirler. Aynı zamanda 
çok yardımseverlerdirler. Bütün bunlarla birlikte ŞU

B
E

“Denizli’de Dengeler Değişiyor, 

Türkiye Finans Büyüyor”
Denizli’de ekonomi dengelerinin hızla değişmesi ile beraber kentte büyük değişimler oluyor. 

Bu değişimlerden en önemlisi tekstilin yerini artık inşaata bırakması. Türkiye Finans Denizli Şube 
müdürü Fethi Özdemir yaşanan bu süreci ve şubenin elde ettiği başarıları anlattı. 
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 Soldan Sağa;
Osman Çamur, Emine Kavurucu Kuru, Tahir Ülfer, Adem Özen, Hüseyin Kandal, Bülent Tokgöz, 
Fethi Özdemir (Müdür ), Ali Güner Arsever, Ali Fahri Pala, Sezer Öz, İbrahim Önkaş, Kemal Piyancı, Cemal Tunç, Hatice Nermin Tur
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mütevazı yaşamaya devam ederler.  İlimizden 
140’a yakın ülke ile dış ticaret yapılmaktadır. 
Ülkemizin 8. büyük ihracatçı ilidir. Son yıllarda 
özellikle turizm alanında ciddi çalışmalar yapıl-
maya başlanmış olup, birkaç yıl içinde somut 
gelişmelere şahit olacağımıza inanıyoruz. Pa-
mukkale bölgesinde termal yatırımlar hız ka-
zanmıştır. Leodikya bölgesinde 3 bin yıllık tarihi 
kalıntılar gün yüzüne çıkmış turizme açılmıştır. 
Ayrıca Pamukkale Üniversitesi 45 bin öğrenci 
ve 5 bin civarında kadrosu ile ilimize ciddi güç 
katmaktadır. 

“Müşteri su ve oksijen kadar 
önemlidir”

Müşteri portföyünüzden bahsedebilir misiniz?

Şube olarak hedefimiz ilimizde bulunan bü-
tün sektörlerde seçme firmalarla çalışabilmek-
tir. Müşteri seçiminde de titiz davranıyoruz. Her 
kategoride geniş bir müşteri kitlesi hedefliyo-
ruz ve müşteri sayımızı artırmak için çabalıyo-
ruz. Zira sektörümüzde nitelikli müşteri su ve 
oksijen kadar önemlidir. Denizli şubesi olarak 
takım ruhu, grup ruhu içerisindeyiz. Her seg-
mentin kendi işini düzgün ve verimli yapması 
esas olmakla birlikte segmentler arası sinerjiye 
katkı vazgeçilmez ilkelerimizdendir. Bütün arka-
daşlarım bu bilinçle çalışmaktadır.  Denizli’de 
2 şubemiz vardır. BDDK verilerine göre piyasa 
payımız bankamızın diğer illerinden aldığı paya 
göre oldukça yüksek olmasına rağmen, 3. Şu-
bemizin açılmasını heyecanla bekliyoruz. Diğer 
şubemizle tatlı bir işbirliği ile yolumuza devam 
ediyoruz. Şube içi demokrasi, katılımcılık iş 

yapma şekillerimizdendir. Bireysel kanatta top-
lu konut projelerine yoğunlaşmış durumdayız. 
Bir adet projemiz tamamlandı, konutlar teslim 
edildi. 2. projemiz ile ilgili taraflar arası anlaş-
malar bitti. 3. projemiz için arsa alımı gerçek-
leşti. Pamukkale Üniversitesi, Denizli Adliye ve 
Denizli Emniyet Müdürlüğü ile ilgili çalışmalar-
da önemli aşamalar tamamlanmak üzeredir. 
Bu projeler sonucu hedefimiz 100’lerce kaliteli 
verimli müşteri kazanmaktır. Bankamızı ilimizde 
en iyi temsil noktasına taşımaktır.

Denizli ekonomisinden bahseder misiniz?

Biliyorsunuz Denizli’de tekstil lokomotif sek-
tördür. Ülke çapında olsun, uluslararası eko-
nomide olsun kendini tekstille ispatlamış bir 
kenttir. Bunun yanında son yıllarda değişik sek-
törlerde ön plana çıkmaktadır. Mermer, kablo 
üretimi, tarım, meracılık bu arada son birkaç yıl-
dır turizm ön plan çıkmaktadır. Özellikle Pamuk-
kale bölgesinde ciddi turistik yatırımlar var. Bir 
de bizim Laodikeia bölgesinde çalışmalarımız 
var. Orası çok tarihi antik bir bölgedir. Orada 
2-3 bin yıllık bir şehir ortaya çıktı. Hatta Hristi-
yanların orada hac görevini yerine getirme du-
rumu var. Orada çok ciddi bulgular çıktı ortaya. 
Ayrıca turizme açıldı. Orada zincir marka oteller 
açıldı. 

Fethi Özdemir kimdir? 

1966 Manisa –Akhisar doğumlu Fethi Öz-
demir, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’ni bitirmiş. 1990 yılında 
bankacılık hayatına başlayan Özdemir, 
2009 yılından bu yana Türkiye Finans Ka-
tılım Bankası Denizli Şube Müdürü olarak 
görev yapıyor.  Evli ve iki çocuk babası 
olan Özdemir, “Benden sonra Denizli şu-
besine gelecek yöneticilere iyi bir müşteri 
portföyü donanımlı, prensiplerimizle yoğ-
rulmuş ve yüksek motivasyonlu bir ekip 
bırakmak istiyorum.  En değerli varlığımız 
insanımız ve insan kaynaklarımızdır” diyor. 

Hatice Nermin Tur ve 
çocuğu



Güneş’in Oğlu Bay Gol: 

Burak Yılmaz
Son zamanların en 
öne çıkan isimle-
rinden biri Burak 
Yılmaz. Bir diğer 
ifadeyle, Güneş’in 
oğlu Bay Gol. Yılmaz, 
tüm merak edilenleri 
Paylaşım Dergisi 
okuyucuları için 
cevaplandırdı. 
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G
arip bir kariyer onunki... Zig-
zaglarla başlayan, Trabzon’da 
tavan yapan... Anadolu’da par-
layıp İstanbul’un iki büyüğü 
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de tu-
tunamayan, ancak Trabzon’da-

ki coşkusuyla Karadeniz’i bile kıskandıran bir 
performans... O Burak Yılmaz... Son dönemde 
Türk futbolunun tartışmasız en büyük golcüsü... 
Hatta ligin bitimine sayılı günler kala gol krallı-
ğında en yakın rakibini ikiye katlayan tek golcü-
sü... Hem Milli Takım’da hem de Bordo-Mavili 
forma altında atıyor, attırıyor, kimse onu durdu-
ramıyor. Türk futbolunun ‘Bay Gol’ü, öyküsünü 
anlattı...

Baban, Trabzon’daki başarın için Şenol 
Güneş’i ön plana çıkartıp “Şenol hoca Bu-
rak’a inandı ve güvendi. Burak’ın Şenol ho-
cayla ve Trabzonspor’la kanı uyuştu. Burak da 
kendisine inananları, güvenenleri mahcup 

etmemek için elinden geleni yaptı” dedi. 
Katılıyor musun?

Trabzon’a gelmeden önce ‘Ben, 
bana güvenildiği zaman her takımda 
oynayacak bir futbolcuyum’ demiştim. 
Ben kendimi biliyordum ama hocanın 
bana vereceği güven de çok önemliy-
di. Bir oyuncunun performansında ho-
canın büyük payı vardır. Hatta % 51 
bile diyebilirim. Şenol Güneş ile ye-
niden doğdum. O iyi de oynasam; 
kötü de oynasam bana sahip çıktı. 
Zaman zaman sert uyarılar yaptı. 
Ama bunları beni sevdiği için, 

benim iyiliğim için yaptığını hissedebiliyordum. 
Şenol Güneş kişiliğiyle, öğreticiliğiyle eli öpülesi 
bir insan benim için. Saha içinde farklı saha dı-
şında farklı. Hangi futbolcuya nasıl davranması 
gerektiğini, hangi futbolcuya ne şekilde davranır-
sa ondan ne şekilde verim alacağını bilen, ego-
larından sıyrılmış çok iyi bir öğretici.

“İstanbul’da Türk olmak zor”

Peki, Şenol Güneş’in dışında Trabzonspor 
camiasının nasıl bir rolü oldu bu müthiş yük-
selişinde?

Aslında her şey anlayış ve futbolcuya verilen 
güvenle ilgili. Kabul etmem gerek ki, Trabzon’a 
ilk geldiğimde de çok kötü oynadığım maçlar 
oldu. İstanbul’da eleştirildiğim günlerden daha 
da kötüsünü oynadım. Belki de fark burada or-
taya çıktı. Ben burada kötü oynasam da elinin 
tersiyle itilmedim. Birden benden vazgeçilmedi. 
İtilip kakılmadım. Bana güvendiler, arkamda dur-
dular. Bir futbolcu eğer gerçekten yetenekliyse, 
kendini iyi hissedebileceği şartlar sağlandığı za-
man o yeteneklerini mutlaka açığa çıkarır. Ben 
buna inanıyorum.

İstanbul’da bu durum nasıl peki?

İstanbul’da santrforun ya da biraz daha ge-
nelleyecek olursak ileri uçtaki futbolcunun Türk 
olma ihtimali çok düşük. Bu belki teknik adamlar-
dan, belki camia ve taraftarlardan kaynaklanıyor 
olabilir. Beklentiler farklı bir kez. İstanbul’da alt-
yapıdan Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz, Arda Turan 
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Şenol 
Güneş ile 

yeniden 
doğdum. O iyi 
de oynasam; 

kötü de oy-
nasam bana 

sahip çıktı. 
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çıksın istenmiyor. Orada Ronaldinho’yu görmek 
istiyorlar. Bu anlayış böyle yerleşmiş. En ufak bir 
yanlışında Türk oyuncunun üzerine büyük eleştiri 
oluyor. Öyle zamanlarda da İstanbul’da yaşan-
ması çok zor hale geliyor. 

“39 gole ulaşmak çok zor”

Futbolcular için İstanbul tuzağından sıkça 
söz edilir. Bu başarılar Trabzon’da olmanla il-
gili olabilir mi?

Ben buna katılmıyorum. Benim yaşama biçi-
mim Trabzon’a uyduğu için gelmedi bu başarı-
lar. İstanbul sonuçta buraya uçakla 1 saat. Bü-
tün arkadaşlarım İstanbul’da. Belki Trabzonspor 
İstanbul’da olsaydı daha büyük başarılar elde 
edebilirdim. Yaşanması gereken süreçlermiş, 
geride bıraktım. Buraya gelene kadar çok şey 
yaşadım. Kiralık gönderildiğim de oldu, takasa 
verildiğim de... Büyüyorsun, düşüncelerin deği-
şiyor. Bugün futbolun en güzel yerindeyim ama 
kötü günleri de gördüm.

Bu yıl Tanju Çolak’ın 39 gollük rekoruna 
ulaşabileceğine inanıyor musun?

Ligdeki gol sayım yükselince insanlar bana 
Tanju Çolak’ın altın ayakkabı aldığı sezondaki 
39 golü sormaya başladı. Öncelikle şunu söy-
lemeliyim ki ben kendime belirli bir gol hedefi 
koymadım. Sezon başında böyle bir ortalamaya 
ulaşacağımı da düşünmüyordum. Atabildiğim 
kadar atmaya çalıştım. Ancak şu bir gerçek ki, 
39 gole ulaşmak gerçekten çok zor. Sonuçta 
üst üste gol atabildiğin gibi, uzun süre gol ata-
madığın seriler de olabiliyor. Benim ilk devre üst 
üste 5 maç gol atamadığım bir seri oldu mese-
la. Tabii ki futbolun meyvesi gol. Ancak her şeyi 
gol ve asist sayılarıyla sınırlamamak gerek. Ben 
saha içinde sadece gol ve asist değil, topsuz 
oyunda da takımımıza katkı sağlamaya çalışı-
yorum. Sonuçta takımın başarısı her zaman bi-
reylerin önündedir.

Saha içinde yoğun bir markaj altında oynu-
yorsun. Ayrıca tüm gözler senin üzerinde. Zor 
olmuyor mu?
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Takımın birinci skor opsiyonu olmak saha 
içinde hem fiziksel olarak rakiplerin baskısını, 
hem de psikolojik baskıyı beraberinde getiri-
yor. Ancak kişiliğimden dolayı baskının bana 
iyi geldiğini düşünüyorum. Ben kendime gü-
veniyorum. Geçen yıl bu güveni elde ettim ve 
kolay kolay da kaybetmem. Ancak şu da var. 
Bu bir takım oyunu. Golleri tek başına atamaz-
sın. Tüm arkadaşlarımın büyük desteğini aldım. 
Halil, Alanzinho, Olcan, Volkan, Adrian gibi ar-
kadaşlarımın gollerde büyük payı var. Bunu da 
unutmamak gerek.

Eksiklerin olduğunu düşünüyor musun?

Bir kere kendimi her geçen gün biraz daha 
geliştirmeye çalışıyorum. Bunun yolu da özel 
idmanlar. Örneğin duran toplar için her antren-
man sonrası ayrı çalışmalar yapıyorum. Frikik ve 
penaltı üzerinde duruyorum. Kafa vuruşlarında-
ki eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. Bir de gol 
kaçırdığım ve bir şeye sinirlendiğim zamanlarda 
oyundan 3-5 dakikalık kopmalarım oluyor. Bunu 
giderirsem daha iyi olacak.

İngiltere’de oynamayı isterim

Avrupa’ya açılma düşüncen var mı? Yurt 
dışında favori bir takımın?

Avrupa’da oynamak her futbolcunun hayali-
dir... Türkiye’yi temsil etmeyi tabii ki isterim. An-
cak eğer bir gün Avrupa’ya gidersem sıradan bir 
takıma gitmek istemem. Üst düzey bir kulüp beni 
isterse, o zaman gidip oynamayı düşünebilirim. 
İngiltere’de oynamayı çok isterim. Arsenal’e 
sempati duyuyorum. Ancak şu an için bana ge-
len bir teklif yok.

İdol olarak gördüğün futbolcular var mı?

Küçüklüğümde, Beşiktaş taraftarıydım 
ve Sergen ağabeyle büyüdüm. Onun fut-
bolculuğunu ve rahat tavırlarını çok be-
ğenirdim. Her zaman da onu izlemek is-
terdim. Forvet olarak da Hakan Şükür ve 
Fatih Tekke’yi çok beğenirim.

Trabzonspor’a gelelim... Takımın 
bu yılki grafiğini nasıl buluyorsun?

Öncelikle şunun altını çizmek gere-
kiyor. Herkes geçen yılki takımla kıyas 
yapıyor ama o takım 3 yıllık bir çalış-
manın ürünüydü. Birçok oyuncu gitti, 

yeni isimler geldi. Bu takım şu ana kadar 8 aylık 
bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bir ürün. 
Şu an için iyi gittiğimizi düşünüyorum. Ligde 
özellikle ilk yarıda çok puan kaybettik. Bunda 
yoğun maç trafiğinin de büyük rolü olduğunu 
düşünüyorum. Neredeyse ortalama 2.8 günde 
bir maça çıktık. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde-
ki maçlar çok çok üst düzeyde mücadele ge-
rektiren maçlardı. Bu nedenle de ligde geride 
kaldık. Önümüzdeki yıl daha farklı bir Trabzon 
izleyeceksiniz.

Maçlara çıkmadan 
önce bir uğurun var 
mı? Neler yaparsın?

Annem, babam 
ve kız kardeşimle ko-
nuşarak çıkarım her 
maça. Onlarla ko-
nuşmadan çıkmam 
sahaya. Başka da bir 
uğurum yok.

Türkiye’de en be-
ğendiğin futbolcular 
kim?

Selçuk İnan... Forvet-
ler arasında da Webo. 
Ayrıca Alex’i de çok be-
ğeniyorum.

SPOR
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Prof. Dr. Kerem Alkin, “Türkiye, küresel aktör olma 
potansiyelini güçlendirmeli” diyerek Türkiye ekonomisi ile 
Avrupa ekonomisini karşılaştırdı. Alkin’in kaleminden Türki-
ye ekonomisini A’dan Z’ye anlatan bir yazı okuyacaksınız.  
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ğer, Türkiye’nin 2020’li yıllardan itibaren dünya 
ekonomisinde daha da iddiasını arttıran bir eko-
nomi olmasını istiyorsak, büyüme performansımızı 
arttırmamız gerekiyor. Es kaza, 88 yıllık Cumhuriyet 
tarihi boyunca yakaladığımız yüzde 4,3’lük ortalama 
büyüme ile, 2020 ve sonrasında iddialı bir ekonomi 

olabileceğimizi düşünüyorsak, yanlış hayallerin peşinde-
yiz. 2023’de, yani Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda dünya 
ekonomisinde ilk 10 için yüzde 7 ve üzerin-
de büyümemiz gerekiyor. Bu mümkün 
değil. Türkiye’nin ciddi petrol ve 
doğalgaz rezervi bulması 
gerekir.

Dünya Ekonomisinde 
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Türkiye her 
yıl iddialı 
bir büyüme 
için dünya 
ekonomi-
sinde en az 
80-90 milyar 
dolar kay-
nak bulmak 
zorunda.

“Formül gayet basit”

İlk 12’de olmak istiyorsak, yüzde 6,5, ilk 
14’de olmak istiyorsak ortalama yüzde 5,7 bü-
yümemiz gerekiyor. Formül gayet basit. Dünya 
ekonomisinde iddialı olmanız için, adınızdan söz 
edilmesi için, uluslararası kurumlar tarafından 
yayınlanan raporlarda Türk ekonomisinin gös-
tergelerinin ‘Diğer’ kategorisinin içinde kayna-
masını istemiyorsanız, o zaman Türkiye dünya 
GSYH’sının, yani dünya milli gelirinin tek başına 
yüzde 3’ünü üretmeli. Eğer, bu hedefi yakala-
makta başarılı olursak, satın alma gücü paritesi 
yöntemiyle hesap edilen GSYH büyüklükleri ile, 
G-7’yi 2020’den itibaren geçecek olan Önde 
Gelen Gelişen (Emerging) Ülkeler Grubu E-7 
içerisindeki konumumuzu perçinlemiş olacağız. 
2011 yılında 70 trilyon dolara ulaştığı tahmin edi-
len dünya GSYH’sının, eğer 2023 yılında 90 ile 
100 trilyon dolar arasında bir değer ulaşacağını 
varsayar isek, bu durumda Türk ekonomisinin 
2023 yılında 2,7 ile 3 trilyon dolar arasında bir 
büyüklüğe ulaşması gerekecek. Yani, 750 milyar 
dolara göre 4 kat büyümesi gerekecek. Böyle bir 
büyüme için gerekli olan yurtiçi tasarruflar yeterli 
değil ise, Türkiye her yıl iddialı bir büyüme için 
dünya ekonomisinde en az 80-90 milyar dolar 
kaynak bulmak zorunda. Bu rakam kısa zaman 
sonra 100 milyar dolara çıkacak.

“Ekonomimiz ağırlığını 
giderek artıracak”

2023 yılında 90 ile 100 trilyon dolar arasın-
da bir değere ulaşacağını varsaydığımız dünya 
GSYH’sının yüzde 3’üne yani 2,7 ile 3 trilyon 
dolar arasında bir büyüklüğe ulaşır ise, Türki-
ye sadece bölgesinde değil, dünya ekonomisi 
ve siyasetinde de ağırlığını giderek arttıran bir 
ekonomi olabilecek. Biz, bu potansiyelimizi, 
ne yazık ki ülke olarak, toplum olarak özgü-
venimizi kaybettiğimiz 1990’lı yıllarda gözden 
kaçırdık veya odaklanamadık. Ama, Rahmetli 
Özal’ın Türk ekonomisi için değişim sürecine 
önemli katkı sağladığı 1980’li yıllar, 1990’lı yıl-
ların başında Soğuk Savaş’ın bitimiyle, Türki-
ye’ye önemli bir fırsat penceresi açmıştı. Özal 
bu süreci iyi okumuştu. Ancak, bu tarihi fırsatı 
kısır tartışma ve siyasi istikrarsızlıkla heba et-
tik. Kısır tartışma ve uzantısı noktasında ciddi 
boyutlardaki siyasi istikrarsızlık veya ekonomik 
reformlardaki duraklamalar, bizi 1994 ve 2001 
krizlerine götürdü. Oysa, başta ABD ve Çin 
olmak üzere, küresel ekonominin başat aktör-

leri konumundaki ülkeler, her daim Türkiye’nin 
potansiyel gücünü gözlemlediler ve ilgiyi belirli 
bir düzeyde tuttular. Bu tablo içerisinde, Çin’in 
1980’li yılların başında, Türkiye’ye yönelik siyasi 
ve ekonomik ilgisini artırma çabalarını hiç etkili 
şekilde okuyamadık. Bu nedenle, Çinli yetkile-
rin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin kritik 
önemde olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Türkiye ile Çin arasında 4,3 
milyar dolarlık anlaşma

Öncelikle, Çin Devlet Başkan Yardımcı-
sı Şi Cinping’le birlikte Türkiye’yi ziyaret eden 
100’den fazla Çinli işadamının oluşturduğu ya-
tırım ve ticaret geliştirme heyetleri, Türkiye tara-
fındaki muhatapları ile yaklaşık 4 milyar 300 mil-
yon dolarlık ekonomik ve ticari anlaşmaya imza 
attılar. Çin şirketleri, Türkiye’de 10 milyar doları 
aşkın müteahhitlik sözleşmeleri imzalamış du-
rumda. Ankara-İstanbul hızlı tren çalışmaları 
devam etmekte. Ekonomik ve ticari işbirliğinin 
sistematik çalışmaları devam ediyor gözükü-
yor. İki tarafı ilgilendiren diyalog mekanizmaları 
kurulmuş durumda. Türk ve Çinli liderler, tica-
ri işbirliğin temellerinin sağlanmakta olduğunu 
vurgulamaktalar. Karşılıklı yatırım potansiyeli-
nin de ortaya çıkmakta olduğu belirtiliyor. Çin 
şirketlerinin, Türkiye’ye olan ilgisinin artmakta 
olduğu bir gerçek. Yetkililer, esasen İki ülkenin 
var olan işbirliği sürecinin, gerçek potansiyeli-
ni yansıtmamakta olduğuna işaret etmekteler. 
Çin hükümeti, bu nedenle Türkiye’de yatırım 
yapmak isteyen şirketlere destek sağlayacağı 
vaadini hatırlatıyor. Devlet Başkan Yardımcısı Şi 
Cinping, Çin’in sermaye, teknoloji ve piyasada 
birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip olduğunu 
belirterek, iki ülke arasında iş düzeyinin geliş-
tirilmesi için fırsatlar sağlanacağını ve Türk ve 
Çinli iş adamlarının bundan faydalanmaları ge-
rektiğini belirtiyor.

“Bu sene Çin’de Türkiye yılı”

Karşılıklı siyasi güvenin pekiştirilmesi ve 
Türkiye ve Çin’in stratejik işbirliğini güçlendir-
mesi gerektiğini ifade eden Şi Cinping, iki ülke 
arasında somut işbirliğinin derinleştirilmesi ge-
rektiğini vurguluyor. Bu mesaj, ta 1980’li yılla-
rın başlarından itibaren Çin’in Türkiye’ye artan 
ilgisinin perde arkasındaki kurguyu da yansıt-
makta. Ulaştırma ve iletişim gibi karşılıklı yara-
ra dayalı işbirliğini geliştirmekten söz eden Çin 

Dünya Ekonomisinde 
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tarafı, finans alanı ve yenilenebilir enerjiyi de 
birlikte değerlendirmek gerektiğine işaret edi-
yor. İki ülke yetkilileri, Çin ve Türkiye’nin tica-
retin ve yatırımın liberalleşmesi için adım atıp, 
dünya ekonomisinin iyileşmesini hızlandırmak 
konusunda işbirliği yapmaları gerektiğine vur-
gu yapmaktalar. Çinli yetkililer, Türk mallarının 
tanıtımını yaparak, Türkiye’den mal alınması-
nı sağlamaya çalıştıklarını da belirtiyorlar. Bu 
sene Çin’de Türkiye yılı, seneye ise Türkiye’de 
Çin yılı düzenlenecek. Başbakan Erdoğan’ın 
davete icabet etmesi halinde, Türk Heyeti’nin 
Çin çıkarmasının sadece iki ülkede değil, tüm 
dünyada ses getireceğine şimdiden garanti 
verebilirim.

G-20 Zirvesi’nde Türkiye’ye 
övgü yağdı

Meksika’nın başkenti Meksiko’da yapılan 
G-20 ülkeleri Maliye Bakanları Toplantısı önce-
sinde Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafın-
dan düzenlenen toplantılarda, Türkiye ekono-
misine övgüler geldi. Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın Türkiye’yi temsil ettiği toplantılarda, 
konuşmacılar ekonomisi iyi durumda 
olan ülkeler arasında Türkiye’yi sa-
yarken, bir oturumda ilginç anekdot 
yaşandı. Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, oturumun yapıldığı 
salona girdiği sırada konuş-
masını yapan OECD Genel 
Sekreteri Jose Angel Gurria, 
konuşmasını keserek Tür-
kiye’ye atıfta bulundu. Gurria, 
Babacan’a “hoşgeldiniz” dedikten 
sonra, “Sayın Babacan, yüzünüzdeki 
gülümsemeyi biraz saklamanızı tavsiye 
ederim. Çünkü buradaki herkesin du-
rumu sizinki kadar iyi değil” diye ko-
nuştu. Daha sonra konuşmasına 
devam eden Gurria, olumlu 
göstergelere sahip olan 
Meksika ekonomisinden 
bahsederken, yine 
Türkiye’ye atıfta 
bulunarak, Türk 
ekonomisini 
övdü.

2011’deki yüzde 8.5’luk 
büyüme uzun süre konuşuldu

8 Şubat Çarşamba günü açıklanan 2011 yılı 
aralık ayına ait sanayi üretim verileri, küresel 
ekonomideki tüm zorluklara rağmen, geçtiği-
miz yıl Türk sanayicisinin gerek yurt içi piyasa-
ya, gerek ihracat amaçlı yurt dışı piyasaya mal 
yetiştirirken, yine rekor üretim düzeylerine imza 
attığını gösteriyor. Türk sanayisinin 2005 yılın-
daki performansı kriter olarak alındığında, sa-
nayi üretimi geçtiğimiz aralık ayında en yüksek 
değerine ulaştı. Bununla birlikte, zaten 2010 yılı 
Aralık ayında da, 2011 Aralık ayındaki 141,2 pu-
anlık rekor üretim düzeyinden önceki en yüksek 
aralık ayı üretim düzeyi olan 136,2 puana ulaşıl-
mış olduğundan, sanayi üretim artışı yüz-
de 3,7’de kaldı. Söz konusu artış 
oranının yavaşlaması sanayi 
üretiminde ivme kaybı gibi 
yorumlanabilir. Ancak, 
bu yorum külliyen 
yanlış olur. Çün-
kü, 141,2 pu-
anlık sanayi 



üretim düzeyi yeni bir üretim düzeyi rekoruna 
işaret ediyor. Bir önceki sanayi üretim düze-
yi rekoru ise, yine 2011 yılı ekim ayında 138,7 
puan ile gerçekleşmişti. Mevsim ve takvim et-

kisinden arındırılmış ve gerçek sanayi üretim 
performansını gösteren endeks değeri 

de, yine ekim ayından sonra yeni bir 
rekora imza attı. Böylece, 2011 yılı-

nın son çeyreğinde sanayi üre-
timinin yüzde 6,6’lık bir artış 

oranı yakaladığı netlik ka-
zandı. Bu noktada, sa-

nayi üretiminde 2011 
yılının 4. çeyreğine 

yönelik veri netlik 

kazanmış olsa da, malum Türkiye İstatistik Ku-
rumu’nun veri açıklama takvimine göre, büyü-
me verisinde yaşanan gelişmeleri beklememiz 
gerekiyor. Bununla birlikte, açıklanan 4. çeyrek 
sanayi üretim verisi üzerinden bir büyüme hızı 
tahmininde bulunmamız gerekir ise, geçtiğimiz 
yılın son çeyreğinde Türk ekonomisinin yüzde 
5,4 ile ile 7,2 arasında bir büyüme hızı yakaladı-
ğını söyleyebiliriz.

Ticaret ve hizmetler 
sektörünün ağırlığı artıyor

Elbette, büyüme hızını tahmin ederken, yüz-
de 5,4 ile 7,2 arasında bir tahmin aralığı vermek 
hoş değil. Tahmin aralığının daha dar olması la-
zım. Ancak, 2011 yılının 2. çeyreğine kadar, sa-
nayi üretim artışına göre 0,76 puanlık bir kore-
lasyonla gitmekte olan ekonomik büyüme oranı, 
geçtiğimiz yılın 2. ve 3. çeyreğinde alışılmadık 
bir gelişmeye imza atarak, sanayi üretim artış 
hızının üstüne çıktı. Bunun temel nedenlerinden 
birisi, hızla yeniden yapılanan Türk ekonomisin-
de sanayi sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 
yani daha basit bir ifade ile Milli Gelir üzerindeki 
etkisi azalırken, ticaret ve genel anlamda hiz-
metler sektörünün Milli Gelir üzerindeki ağırlığı-

nın giderek artması. Toptan 
ve perakende ticaret başta 

olmak üzere, hizmetler sektörü-
nün ağırlığı arttıkça, önümüzdeki 

dönemde de sanayi üretim artış 
oranının üzerinde bir ekono-

mik büyüme hızı oranı 
görmemiz şaşırtıcı 

olmayacak.
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2011’deki 
yüzde 
8.5’luk bü-
yüme uzun 
süre konu-
şuldu. 

EKONOMİ
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Teknoloji geliştikçe insan hayatı da kolaylaşıyor. Kimileri teknolojinin insanları tembelleştirdiğini 
söylerken kimileri ise teknolojinin artık insanların bir asistanı olduğunu savunuyor. Seçim sizin diyerek 
bir dokunuşumuzla perdeleri indiren, evde olmadığımız zamanlarda tüm işlerimizi bizim yerimize hal-
leden kısacası pek akıllı olan bu uygulamaları sizin için derledik. 

Yazı: 
Serbest Çelebi

T
eknolojinin engellenemez ilerleyi-
şi hayatımızı değiştirmeye devam 
ediyor. İnsan hayatının tam mer-
kezine demir atan elektronik aletler 
bir yandan hayatımızı kolaylaştırıyor 
bir yandan da bizi kendilerine bağ-

lıyorlar. Çünkü artık hemen hemen her şeyimizi 
onlarla yapıyoruz. İşimizi kolaylaştıran bu aletler 
artık duygularımızla da etkileşim içindeler. Ör-
neğin eskiden yapılan akraba görüşmeleri bile 

yerlerini elektronik ortamda yapılan kameralı 
görüşmelere bıraktı. Hal böyle olunca görüşme-
ler de seyrek bir hal alır oldu. Gelin hep beraber 
bu değişimi inceleyelim. 

Akıllı Telefonlar Asistan Oldu
Bu değişimin başladığı yerlerden biri de 

şüphesiz cep telefonları.  Elimizden bir dakika 

İnsanlığın Yeni Asistanı

Teknoloji
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bile ayıramadığımız cep telefonları adeta asis-
tanımız oldu. Günün her anı maillerimize bakı-
yor, planlar yapıyor, hesaplar yapıyoruz.  Artık 
toplantılarımızı bile telefonumuzdan yapar ol-
duk. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan akıllı cep 
telefonu akımı iş hayatımızı çok kolaylaştırıyor. 
Binlerce uygulamaya sahip olan bu telefonlar 
aklınıza gelebilecek her şeye sahipler. Hesap 
makinaları, mail programları, GPS, banka uy-
gulamaları ve bunlara benzer birçok uygulama. 
Artık insanlar para göndermek için bankaya bile 
gitmiyorlar. Cep telefonlarından birkaç tıkla is-
tedikleri yere anında para gönderiyorlar. Ya da 
trafikte kalan biri anında internete girip yol ka-
meralarına bağlanarak hangi yollar açık, han-
gi yollar kapalı bakabiliyor. Bunların yanında 
Office programlarına sahip olan bu telefonlar 
sayesinde hemen hemen bütün işlerinizi cep 
telefonlarından gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da 
çok özlediğiniz biri ile anında görüntülü görüşe-
biliyor, özleminizi giderebiliyorsunuz. Uzun lafın 
kısası akıllı telefonu olan akıllı bir asistana da 
sahip oluyor. 

Kitaplar raflarda kaldı
Cep telefonlarından sonra dikkatleri en çok 

tablet bilgisayarlar çekiyor. Tablet bilgisayarlar 

içerdiği uygulamalar sayesinde hemen hemen 
bütün işlerimize el atıyor. İçinde bulunan sim-
kart ya da wireless sayesinde her yerden inter-
nete girilen bu tabletler sayesinde insanlar film 
izleyebiliyor, kitap okuyabiliyor, günlük gaze-
telerini buradan takip ediyor. Yakında gazete 
bayileri birer birer kapanırsa şaşmamak lazım. 
Yayınevlerinin en büyük korkusu olan bu tablet 
bilgisayarlar eski alışkanlıklarımızı bir bir değiş-
tirecek gibi gözüküyor.

 

Beyaz eşyalar akıllı eşya oldu
Teknolojinin bu hızlı gelişiminden beyaz eş-

yalar da nasibini aldı. Artık akıllı fırınlar, buz-
dolapları, çamaşır makinaları ve ocaklar ma-
ğazalarda yerlerini bir bir aldı.  Kadınların artık 
ocakta yemekleri yanmıyor. Çünkü ocak ye-
mek hazır olduğunda kendiliğinden ısıyı düşü-
rüyor. Ya da akıllı buzdolapları… Buzdolapları 
yemekleri günlerce bozulmadan koruyabiliyor. 
Çamaşır makineleri ise artık kıyafetlerimizi ken-
diliğinden tanıyor, üstelik deterjan kullanma-
dan temizliyor. Böylece deterjan parası harca-
maktan kurtulan ev kadınları her kıyafete ayrı 
program ayarlamak zorunda da kalmıyor. Yeni 
nesil fırınlar ise artık sadece yemek pişirmekle 
kalmıyor. LCD ekrana sahip fırınlar yemek ta-
rifleri bile veriyor. 

Bu evler çok akıllı
Beyaz eşyaları da ele geçiren teknoloji, ev-

leri de yavaş yavaş ele geçiriyor. Artık inşaat 
sektöründe yeni bir terim var. O da “Akıllı Evler”  
Bu evlerin hemen hemen her şeyi elektronik. 
Kapılar, ışıklar, banyolar, tuvaletler yani kısaca 
evinizin dört bir yanı elektroniğe teslim olmuş 
durumda. Peki, bu Akıllı Evlerin başka hangi 
marifetleri var dersiniz? Isınma sistemleri, elek-
tronik ev aletleri kontrolü, enerji tasarrufu sağla-
yan zamanlayıcılar, ev içi-ev dışı iletişim araçları, 
bahçe sulama, aydınlatma, güvenlik kameraları 
ve havuz kumanda sistemleri gibi birçok şeye 
sahip. Örneğin istediğiniz saatte eviniz ısınıyor. 
İstediğiniz anda bahçe kendiliğinden sulanıyor 
ya da kullanmadığınız odalarda ışıklar kendili-
ğinden sönüyor. Perdeler ise gündüz açılıyor, 
gece kendiliğinden kapanıyor.  Size düşen sa-
dece komutlar vermek ve arkanıza yaslanmak. 
Kimi uzmanlar bu tür evlerin insanları tembelli-
ğe alıştırdığını savunurken kimileri ise bunların 
özellikle engelli vatandaşlar için müthiş birer 
icat olduğunu düşünüyor. 
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İş Dünyasında 

Tecrübe mi? 
Dinamizm mi?

Bugün iş ilanlarında çoğu kez 
karşılaşılan bir ibare var, 
tecrübe. Peki, tecrübe ne 
kadar önemli? İş hayatında 
başarılı olabilmek için 
tecrübenin mi yoksa 
dinamizmin mi  önemli 
olduğunu sizin için 
sorguladık.

Y
urtdışından önemli iş adamları-
nın gelmesine az bir zaman kala, 
firmanın daha 30’una bile yaklaş-
mayan genç müdürü karşılaştıkları 
bu büyük sorunu nasıl çözeceğini 
bilemedi. Çevresindeki insanlarla 

konuştu, teknolojinin nimetlerinden faydalan-
dı ama çözüm bulmak neredeyse imkânsızdı. 
Sonrasında aklına yılların deneyimli ustası gel-
di. O her zaman ona yardım ederdi. Nitekim 
yardım etti de… Önemli misafirler geldiğinde 
genç iş adamı misafirlerini büyük bir heyecan 
ve mutlulukla karşıladı, onlara ustasından öğ-
rendiği bilgi ve deneyimlerini aktardı. Sorun ise 
çoktan çözülmüştü. 

Gençler gümbür gümbür geliyor

Bir hikâyeyle başlamak istedik yazımıza. Ko-
numuz daha iyi anlaşılsın, örnek olsun diye. Çün-
kü yazımızın başında da belirttiğimiz üzere Pay-
laşım Dergisi olarak bu sayımızda iş dünyasında 
tecrübenin mi yoksa dinamizmin mi önemli ol-
duğunu araştırdık siz sevgili okuyucularımız için. 
Bugün pek çok işveren iş ilanlarında öncelik ola-
rak tecrübeye önem veriyor. En az beş yıl çalış-
mış olması gibi cümleler arka arkaya sıralanıyor. 
Lakin sıra dışı dudak uçuklatan fikirlerle işveren-
lerin karşısına çıkan gençlere “Hayır” demekde 
neredeyse imkânsız. Örneğin geçtiğimiz yıllarda 
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ünlü bir reklam ajansına reklamcılıkla ilgili hiçbir 
deneyimi olmayan bir gencin başvuru hikâyesi 
bu konuyu çok iyi özetliyor. Başvurusu yüzlerce 
başvuru arasından öne çıkıyordu, çünkü CV’sini 
bilinenden çok farklı bir şekilde yapmıştı. Küçük 
bir kutunun içerisine kendisi için önemli olan ar-
gümanları koyan kişi işe alındı. Hiçbir tecrübe-
si yoktu ve yaşı da gençti. Ama o ünlü reklam 
ajansı yüzlerce başvuru arasından farklı yaklaşı-
mı nedeniyle onu seçti. Bu yaşanmış gerçek bir 
hikâyedir. Evet, gençler bugün kendilerinden her 
ne kadar uzun yılların tecrübesi de istense güm-
bür gümbür geliyorlar. Kapıdan giremiyorlarsa 
bacadan giriyorlar misali onları durdurmak nere-
deyse imkânsız. Ama uzun yılların vermiş olduğu 
tecrübe ve bilgi birikimini de yadsımak mümkün 
değil. Bu yüzden uzmanlar gençlere iş hayatın-

da başarılı olmak için üst konumdaki insanların 
tecrübesinden faydalanmaları gerektiğini öğüt-
lüyor.  Karşılaşılacak birçok sorun bu kişilerin 
zaten daha önceden yaşadığı ve çözüm ürettiği 
konular olduğundan, bu kişilerin tecrübesinden 
yararlanmak çok önemli.  Çoğu genç kariyerin 
en başında pek çok hata yapabilir.  Bu hatalar 
yıllar geçtikçe ve tabiri yerindeyse piştikçe daha 
aza iner. 

Tescillenmiş bir bilgi birikimi 
İş hayatında yılları devirerek bugün pek 

çok gence örnek olan isimleri sıralayabilmek 

mümkün. Bunlardan biri ünlü iş adamı İshak 
Alaton. Alaton, verdiği röportajlardan birinde 
gençlere şu şekilde bir öğüt veriyor; “Kapıla-
rı açmak sizin becerinize kalır” Şüphesiz bu 
isimlerin en başında gelenlerden biri de Gü-
ler Sabancı. Sabancı sadece ülkemizin değil, 
dünyanın sayılı Kadın Holding yöneticilerinden 
biri.  Her yıl dünya çapında yapılan araştırma-
larda dünyanın en güçlü kadınlarından biri ola-
rak seçiliyor ve gençlere başarılı olmakla ilgili 
pek çok seminer veriyor. Güler Sabancı da iş 
hayatında tecrübenin önemli olduğunu vur-
gulayanlardan. Bu konuda Üzeyir Garih’in bir 
zamanlar söylemiş olduğu sözlere lütfen dik-
kat: “Bugünün gençliği daha iyi yetişmiş, dün-
ya ile daha iyi entegre olabilecek, daha geniş 
kültürü, daha çok bilgisi olan ve lisan bilen bir 

gençlik… Yeni nesil bilgiye ulaşabilmek için 
hem teknolojik hem de mesleki tüm kaynakları 
kullanabilme kapasitesine sahip. Bilgi kaynak-
larıyla bu denli içli dışlı olan bu nesil, özellikle 
iş hayatında bilgiden ziyade daha deneyimli 
olanların tecrübelerini algılama peşinde. Çün-
kü bu deneyimler, arkasında yılların hatalarını 
ve doğrularını barındıran, tabir yerindeyse tes-
cillenmiş bir bilgi birikimi”

Kısacası, gençlik enerji veriyor, yeni fikirlerin 
doğmasına vesile oluyor; lakin yılların vermiş 
olduğu bilgi birikimini ve tecrübeyi de unutma-
mak gerekir diyerek yazımıza son veriyoruz. Bu 
iki gücü harmanlamanız ve başarıyı yakalama-
nız dileğiyle… 



Bir Medeniyetin Hayat Tasavvuru 

Çeşmeler
Ç

ocukluğumun İstanbul’unda sık 
sık sular kesilirdi. Bu suların ke-
silmesi bir anda ortalığın hare-
ketlenmesiyle kendini hissettirirdi. 
Bazı kişiler evde çeşmenin başına 
geçip her an su gelebilir diye te-

tikte bekler, bir kısmı da yakındaki çeşmenin 
önünde sıra kapmaya giderdi. Biz de ma-
halleliyle beraber yanımıza aldığımız kovalar, 
bidonlarla yakındaki eski çeşme ve sebillerin 
yolunu tutardık. Özellikle bu mekânların önün-
de uzun uzun kuyruklar oluşurdu. Daha ziyade 
çocukların sıra beklediği, çoğu zaman da bir 
didişmenin yaşandığı bu yerler, zamanın es-
kitemediği anlar yumağının çözüldüğü yerler-
di. Bu sebil ve çeşmeler evde sular akmadığı 
zamanlarda insanların başucundan ayrılmadı-
ğı, uzun sohbetler ettiği, masum tarih kokan 
yerlerdi. Bu çeşmelerin üzerinde eski harflerle 
kazınmış yazıları biraz merak edip araştırınca 
gördüm ki bir medeniyetin hayat tasavvuru 
çeşmelerin alnına yazılmıştı.

Ahmet Hamdi Tanpınar ölümsüz eseri 
Beş Şehir’de İstanbul’un şu resmini çizerek 
başlar: ‘‘Çocukluğunu geçirdiği bir Arabistan 
şehrinde tanıdığı yaşlı bir kadın, yakalandığı 
hummanın ateşiyle birlikte İstanbul’un şifalı 
sularını sayıklamaya başlar: Kabakulak, Çır-

O zaman başından aşkındı derdi,
Mermeri oyardı, taşı delerdi.
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.
Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.
Faruk Nafiz Çamlıbel
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çır, Şifa, Hünkâr, Taşdelen, Sırmakeş… Her 
hastalığa ayrı ayrı şifa olan bu suları tezyin eden 
çeşmeler, şehrin estetiğini oluşturan unsurların 
başında gelir.’’ 

Şehir çeşmelerle donatıldı

Tarih boyunca birçok medeniyet inşa etmiş 
olan milletimiz, yaşadığı coğrafyayı imar etmiş 
ve dünya harikası eserler inşa etmiştir.  Uzak-
tan bakılınca şehrin silüetine kendi damgasını 
vuran göklere çekilmiş bir kılıcı andıran mina-
reler, milletimizin kimliğini gösterir. Bu minare-
lerden yükselen nidaya karşılık veren insanlar, 
felaha erme maksadıyla çeşme ve sebillerin 
başında koşarlar. Bu koşturma yabancı sey-
yahların eserlerinde hayranlıkla anlattığı bir 
hale bürünür. İstanbul’un fethinden hemen 
sonra başlayan imar hareketleriyle şehir yüz yıl 
içerisinde çeşmelerle donatılmıştır.  

Çeşme kelimesinin Farsça’da “göz” anlamın-
daki “çeşm” kelimesinden geldiği umumiyetle 
kabul edilir. Su çıkan kaynak, pınar ve gözlere 
çeşm denilmesi, bunların akıtıldığı küçük yapı-
lara çeşme adının verilmesine sebep olmuştur. 
Eski kültürümüzde çeşmeler, sokaktan geçenle-
re parasız su dağıtmak için hayrat olarak yaptı-
rılan küçük yapılardır.  Tek başına olduğu gibi, 
daha çok bir külliyenin içinde yer alırlar.

Her canlıyı sudan yarattık

“Her canlıyı sudan yarattık” emrini kutsal 
kitabından okuyan milletimiz, en büyük nimet-
lerden bildikleri suyu şehrin her köşesine taşı-
mışlardır. Bu ayeti de inşa ettikleri çeşmelerin 
üzerlerine yazmışlardır.  Hatta ölmek üzere bir 
köpeğe su verdiği için ilahi mağrifete erip cen-
nete giden günahkâr bir kişiyi anlatan Peygam-
berimiz, susamış bir mümine su veren kişinin 
kıyamet günü Allahın cennet şerbetlerinden ve-
receğini ve günahının af olacağını buyurmuştur. 
Hz. Peygamber’e çeşitli zamanlarda sadakanın 
en faziletlisinin hangisi olduğu sorulduğunda 
muhatabın durumu ve toplumun ihtiyaçlarına 
göre farklı cevaplar verdiği ve bir defasında 
da “Sadakanın en faziletlisi su teminidir” dedi-
ği bilinmektedir. Resûl-i Ekrem’in bu konudaki 
teşvikleri diğer birçok hadiste de dile getirilmiş, 
ashaptan malî durumu iyi olanlar toplumun su 
ihtiyacını karşılamak için kuyular vakfetmişler-
dir. Bu sebeple çeşme yapımı ve çeşme vakfı 
bilhassa Türk topluluklarında ön planda gelen 
bir hayır sayılmıştır.

Her sokak başı bir çeşme

Bu müjdeye mahzar olabilmek için Osman-
lı münevverleri, her sokak başına insanların 
gelip geçtiği her yere bir çeşme yaptırmıştır. 
Bu çeşmelerin alın yazısı olan kitabeler, eserin 
kim tarafından, hangi amaçla yapıldığını anla-
tan metinlerdir. Çoğu zaman bir şair tarafından 
kaleme alınan bu metinlerin son satırına ebced 
hesabı dediğimiz bir hesapla tarih düşürülür-
dü. Bu son satırın harflerinin toplamı çeşme-
nin hangi tarihte yapıldığını ortaya koyardı. Bir 
nevi küçük bulmaca olan bu şiirler, bir hayat 
kültürünün hülasasıdır.  Bu çeşmeler ne yazık 
ki cumhuriyetin ilk yıllarında hızla gelişen sa-
nayileşmenin, köy ve kırsal bölgelerden olan 
göçlerin getirdiği bilinçsiz yerleşme ve çevre 

Çocuk-
luğunu 

geçirdiği 
bir Arabis-

tan şeh-
rinde yaşlı 
bir kadın, 

yakalandığı 
hummanın 

ateşiyle bir-
likte İstan-

bul’un şifalı 
sularını sa-
yıklamaya 

başlar: 
Kabakulak, 
Çırçır, Şifa, 

Hünkâr, 
Taşdelen, 

Sırmakeş… 
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tahribatından payını almıştır. Özellikle zihniyet 
değişikliği birçok sanatımızın ve mimari eserin 
kaybolmasına neden olmuştur.   

Ne şair yaş döker ne aşık ağlar,
Tarihe karıştı eski sevdalar.
Beyhude seslenir, beyhude çağlar,
Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi...
Faruk Nafiz Çamlıbel

KÜLTÜRÜMÜZ

Alman Çeşmesi
İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda bu-
lunan çeşme Alman İmparatoru Kaiser II. 
Wilhelm’in 19 Kasım 1898’de Osmanlı Sul-
tanı II. Abdülhamid’i ikinci ziyaretinin hâtıra-
sı olarak inşa edilmiştir. Yapımına 1899’da 
başlanan çeşmenin 1 Eylül 1900’de, Sultan 
II. Abdülhamid’in 25. cülus törenine yetişti-
rilmesi planlanmıştı. Ancak çeşmenin inşası 
bu tarihe yetişmeyince. II. Wilhelm’in doğum 
günü olan 27 Ocak 1901’de görkemli bir 
tören ile çeşmenin açılışı gerçekleşmiştir. 
Alman Çeşmesi’nin kubbesinde II. Abdül-
hamid’in tuğrası ile Alman imparatoru Wil-
helm’in baş harfleri ile beraber işlenmiştir.
Çeşmenin mimarı M.Spitta’dır. Rivayetlere 
göre çeşmenin bütün parçaları Almanya’da 
hazırlanmış, daha sonra parçalar İstanbul’a 
getirilerek burada birleştirilmiştir. Kubbe-
yi taşıyan kemerlerin iç tarafında Mehmed 
İzzet Efendi’nin sülüs hattıyla ziyaret yılı-
nı (1316-1901) gösteren, Ahmed Muhtar 
Efendi’nin sekiz beyitlik manzum tarihi yer 
almaktadır. Çeşmenin açılış töreni 27 Ocak 
1901’de yapılmıştır. Su haznesinin ortasın-
da bulunan tunç bir levha üzerine kabartma 
harflerle Almanca olarak, çeşmenin Kaiser 
II. Wilhelm’in 1898 yılı sonbaharında Os-
manlılar’ın hükümdarını ziyaretinin “Şükran 
hâtırası” olarak yaptırıldığı ifade edilmek-
tedir.  Alman Çeşmesi çok değerli malze-
me ile zengin bir biçimde yapılmış olmakla 
beraber Türk çeşme mimarisine aykırı bir 
görünüşte, tamamen Neo-Bizans üslûbun-
da inşa edilmiştir. Sekizgen biçiminde olup 
sekiz yeşil sütunun taşıdığı sekiz kemerin 
üstüne bakır kaplı bir kubbe oturur. Gele-
neksel Osmanlı mimarisine aykırı olan yapı,  
değişik üslûbuna rağmen İstanbul’un en 
eski tarihî eserlerinin arasında Sultanahmet 
Meydanı’na ayrı bir renk katmaktadır. 
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Alman Çeşmesi

Alman Çeşmesinin tavan yazısı
Hazret-i Abdülhamid Hanın muhibb-i halisi Ziver-i ek-

lil-i haşmet Kayser-i âli-tebar Yani Alman İmparatoru 
hükümdar-i güzin Hazret-i Wihelm-i sani kâmuran-ı 
ruzigar Padişah-ı âli Osman’ı ziyaret kasd idip Mak-
demiyşe eyledi İstanbul’u pirayedar... 
Yücü Sultan Abdülhamid Hanın sevgili dostu, Alman 

İmparatoru II.Wilhelm, Sultanı ziyaret edip, İstanbul’a 
bu hediyeyi getirdi.
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1
3 Ocak 2012 tarihinde Gazete man-
şetleri “Kıbrıs Babasına Ağlıyor”, 
“Son Mücahit Hayatını Kaybetti” 
gibi başlıklarla çıktı.  Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 
İlk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 

geçirdiği rahatsızlık nedeniyle, 9 Ocak Pazar 
günü Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’nin 
yoğun bakım servisine kaldırılmış, bundan dört 
gün sonra ise tüm uğraşlara rağmen 88 yaşın-
da vefat etmişti. O, Kıbrıslıların kendisine tak-
tığı isimle Toros’tu. Bir diğer ifadeyle bağım-
sızlık savaşını kanının son damlasına kadar 
verdiği için son mücahit olarak geçiyordu her 
yerde. Hayata gözlerini kapadığı zaman hem 
Türkiye’de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nde ulusal yas ilan edildi. Kelimelerin kifa-
yetsiz kalacağını bile bile bu sayımızda Güncel 
sayfamızı Rauf Denktaş’a adadık.

Bağımsızlık ailesinden geldi
 
Tüm yaşamını Kıbrıs Türklerinin bağımsızlı-

ğına adamıştı. Kıbrıs’ta adeta bağımsızlık keli-
mesiyle aynı anda telaffuz ediliyor, birlikte anılı-
yordu. Öyle ki ailesinden bile önce geliyordu bu 
mücadele. Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş 
yaşadığı bir olayı şu cümleyle anlatıyor: “İkinci 
karımsın. İlk karım cemaatim, dedi. O anda çok 
ağladım.” Ağladı Aydın Denktaş hayatı boyun-

ca hep ağladı, çünkü Rauf Denktaş dediği gibi 
her zaman birinci önceliğini Kıbrıs Türklerinin 
bağımsızlığına verdi. Rauf Denktaş ise bu duru-
mu bakın nasıl anlatmış verdiği röportajlardan 
birinde: “Bensiz büyüyen çocuklarımın çocuk-
luk hatıralarını anımsamadığım için garip bir öz-
lem içindeyim. Ölen 3 çocuğumuzun matemini 
de yeterince tutamadım. Ağlamak istedim an-
cak ağlayamadım. Raif’e sarılıp öpmek istedim, 
bunu da yapamadım. Duygularımı dışa belli 
etmemek bende, içinde bulunduğumuz durum 
nedeniyle olacak, bir karakter haline gelmişti.”

Rauf Denktaş, 27 Ocak 1924 tarihinde bu-
gün Kuzey Kıbrıs Rum kesimi sınırları içinde bu-
lunan Baf bölgesinde doğdu. Daha bir buçuk 
yaşındayken annesini kaybetti ve anneannesi 
ile babaannesi tarafından büyütüldü. 1930’lu 
yıllarda eğitim için İstanbul’a gönderildi. Denk-
taş ancak ortaokuldan sonra Kıbrıs’a dönebildi 
ve liseyi Kıbrıs’ta bitirdi. Denktaş’ın Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin ilk kurucusu olana kadar 
pek çok sektörde farklı iş alanlarında çalışması 
göze çarpıyor. Bu iş alanları tarihleriyle birlikte 
sıralamak gerekirse,  Denktaş, 1941’de Lefkoşa 
İngiliz Okulu’ndan mezun olduktan sonra Mağu-
sa’da tercümanlık, mahkemede memuriyet, son-
ra bir yıl da İngiliz Okulu’nda öğretmenlik yap-
mış. 1944’te British Council’dan burslu olarak 
İngiltere’de hukuk tahsili yapan ve 1947 yılında 
Lincoln’s Inn’den mezun olan Denktaş, aynı yıl 
Kıbrıs’a dönüp avukatlığa başlamış.

Gectiğimiz aylarda kaybettiğimiz Rauf Denktaş, Kıbrıs Davasının simgelerinden bir tanesiydi. 
Ömrünü Kıbrıs’ta kurulacak bağımsız bir Türk Devletine vakfeden Denktaş, halkın Toros adını taktığı 
bir kahramandı.
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İmzalı, imzasız yazılar 
yazmaya başladı

Peki, Denktaş’ın bu uzun yıllar sürecek mü-
cadelesi nasıl başlıyor dersiniz? Tarihi kaynak-
lar bu süreci şu şekilde kaleme alıyor: Tarih, 27 
Kasım 1948.  Kıbrıs Türkleri ilk mitinglerini dü-
zenliyor. Denktaş burada Dr. Fazıl Küçük ile be-
raber hatiplik yapmış. İşte o dönemlerde Denk-
taş’ın kulağına yakın çevresinden yavaş yavaş 
duyduğu kelimeler gelmeye başlar. Özellikle 
1942 yılında Dr. Fazıl Küçük’ün yayımlamaya 
başladığı Halkın Sesi gazetesinde, Türk hakla-
rının İngilizler tarafından gasbedildiği konuları-
na ilgisi gittikçe artmaya başlar. Denktaş, Dr. 
Küçük’le tanışarak, Halkın Sesi’nde imzalı veya 
imzasız, bazen de Akın Yılmaz adı altında yazı-
lar yazmaya başlar. Bu ilişki Denktaş’ın bundan 
sonraki hayatında da etkili olacaktır. Denktaş, 
1948 yılında zamanın Kıbrıs Valisi tarafından ku-
rulan Anayasa Konseyi’nde üye olarak çalışmış. 
Ayrıca o dönemde kurulan   “Türk İşleri Komis-
yonu” nda da etkin rol oynamış. 1949 yıllarına 
gelindiği zamansa Denktaş Hukuk Bürosundan 
ayrılarak az maaşla savcı yardımcısı oluyor. 

Bağımsızlık ateşi yakılmaya 
başlanıyor

Denktaş 1954’lü yıllarda savcılığa terfi etmiş.  
1957 sonunda ise İngilizlerin Ada’yı 5-10 yıl için-
de Yunanistan’a devredeceğini gören Denktaş, 
Savcılıktan istifa ederek, Dr. Küçük’ün yanında 
yer almış. Denktaş, 1957 sonlarında Kıbrıs Türk 
Kurumları Federasyonu Başkanlığına seçilmiş.  
Aynı yıl Denktaş, iki arkadaşı ile Kasım 1957’de 
Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurmuş. 

“İstenmeyen adam” ilan edildi

Halkın Sesi gazetesinin haftalık İngilizce nüs-
hasının hazırlanmasında da önemli rol oynayan 
Rauf Denktaş, 1958’de büyük ölçüde artan sal-
dırılar karşısında Türk Mukavemetinin etkili şe-
kilde görev yapmasını sağlamış. 1959’da Zürih 
Anlaşması’nın hazırlanmasında Rauf Denktaş’ın 
perde arkasında etkin bir rolü olduğu söylenir.  
Aynı yıl Londra Konferansı’na katılan Türk heye-
tinde de yerini almış Denktaş. 1963 olaylarından 
sonra ise Denktaş temaslarda bulunmak üzere 
Ankara’ya gider.  Temaslarını tamamlayan Denk-
taş, bir sandalla Kıbrıs’a geçerek Türk direnişini 
örgütlemeye başlar.  1964 Londra Konferan-

sı’ndan sonra Makarios tarafından ”istenmeyen 
adam” ilan edilen Denktaş’ın Kıbrıs’a girmesinin 
yasaklanması işte bu döneme denk gelir. Lakin 
Denktaş bu,  yakın çevresinin tanımlamasıyla 
“İnatçı, istediği şeyi mutlaka yapan biri” durur 
mu? Denktaş gizlice 1967 yılında adaya girmeye 
çalışır, lakin yakalanır ve tutuklanır.  

Zafer 1983’de ilan edildi

1968’de Ada’ya giriş yasağı kaldırıldıktan 
sonra Kıbrıs’a dönen Denktaş, 1970 seçimle-
rinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı’na seçi-
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lir.  28 Şubat 1973’e kadar Kıbrıs Cumhurbaş-
kanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetim Başkanı 
seçilen Denktaş 1976’da yapılan ilk genel se-
çimlerde devlet başkanı olmuş. Denktaş, 1981 
yılında ikinci kez devlet başkanı olur. Ve bekle-
nen haber 15 Kasım 1983’de gelir. Bu tarih ön-
celikle Denktaş sonrasında da Kuzey Kıbrıslı-
lar için unutulmayacak bir zamandır. Çünkü bu 
tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
ilan edilir. Tabi ki her şey bitmiş değildir. 22 
Nisan 1990’da yapılan erken seçimde ikinci 
kez cumhurbaşkanı seçilen Denktaş, 1995’teki 
seçimlerde de cumhurbaşkanı olmuş. Rauf 

Denktaş, 24 Nisan 2005’te, Annan Planı refe-
randumun 1. yıl dönümünde, görevi 2. Cum-
hurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a devreder ve 
yaşamının son gününe kadar Kıbrıs’la ilgili ça-
lışmalarını Lefkoşa’daki ofisinde sürdürür. 

13 Ocak 2012 Cuma günü vefat eden Denk-
taş’ın cenazesine binlerce kişi katıldı. 88 yıllık 
ömrünün nedeyse tamamını Kıbrıs’a vakfeden 
bu yürekli adın arkasında saf tutanların ağızla-
rından tek bir cümle çıktı: “Hoşçakal Toros...” 
Denktaş’ın cenazesi sırasında gökyüzünü ya-
rarcasına çıkan gökkuşağı ise tabiat ananın da 
Toros’a vedası gibiydi…

GÜNCEL
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2
000’lerin tekstil kenti Denizli’nin 
son 10 yılda geçirdiği değişimi 
Türkiye Finans Katılım Bankası 
Denizli-Bayramyeri Şubesi Müdü-
rü Suat Yavaş’tan dinledik. Denizli 
ekonomisini anlatan Yavaş, Ege 

ekonomisinin ihracat şampiyonu bu kentte fa-
aliyet gösteren sektörlerin pek çoğuyla çalış-
tıklarını söylüyor. Denizli’deki bankalar arasın-

da ilk beş içerisinde olduklarının ise özellikle 
altını çizen Yavaş “Başarılı olabilmek için kişi 
sattığı ürünü çok iyi bilmeli, çok iyi tanıyabil-
meli” diyor. 

İlk olarak şubenizi sizden dinleyebilir miyiz?

Şubemiz 1991 yılında kurulmuş. O gün-
den bu yana durmadan büyük bir azimle şu-ŞU

B
E

“Denizli’de İlk 5’in 
İçerisindeyiz”

“Şube olarak Denizli’de bankalar arasında ilk 5’in içerisindeyiz. Denizli’yi en iyi şekilde temsil 
ettiğimizi düşünüyorum.”
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Soldan sağa; Hüsrev Altın,  Volkan Pişkin, Dilek Özcan, İdris Sert, Suat Yavaş, Said Karta, İsmail Kandemir, Yalçın Uzel, 
Cem Kaya, Mustafa Adar, Ramazan Ertuğrul, Selahattin Şentürk Yıldız, Ömer Faruk Dokuyucu, Fatih Kuzu, Muharrem Taner
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bemizin başarısını artırmak için çalışıyoruz. 
Şu anda personel olarak toplamda 15 kişiyiz.  
Şube olarak Denizli’de bankalar arasında ilk 
5’in içerisindeyiz. Denizli’yi en iyi şekilde tem-
sil ettiğimizi düşünüyorum.  Tabi ki zaman za-
man bazı olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. 
Ama böyle durumlarda elimizden geldiğince 
bu olumsuzlukları görmemeye çalışıyoruz.  
Daha çok çalışmak için, daha çok iletişim için-
de olarak gayret gösteriyoruz. Elemanlarımızın 
her biri de aynı gayret içerisinde. Her gün top-
lantılar yaparız. Odamda gördüğünüz gibi bir 
tahta var. Her gün aynı zamanda kendi ara-
mızda eğitimler düzenliyoruz. Yeri geliyor ben 
anlatıyorum, yeri geliyor arkadaşlarım anlatı-
yor. Bu toplantılarda o günün ve sonrasında o 
haftanın işlerini konuşur, bu işleri nasıl daha iyi 
yapabileceğimizin mukayesesini yaparız. 

Daha çok hangi sektörlerle iş yapıyorsu-
nuz?

Aşağı yukarı bütün sektörlerle çalışıyoruz. 
Ama illaki bir sektörü ön plana çıkarmamız 
gerekirse mermer sektörünü söyleyebilirim. 
Piyasaya hâkim olan mermer fabrikaları ile 
çalışmayı tercih ediyorum.  Ayrıca Denizli’nin 
en büyük inşaat şirketleriyle birlikte de çalışı-
yoruz. Lakin sektör ayrımı yapmadığımızı özel-
likle belirtmek istiyorum. Bence önemli olan 
kişinin ürününü iyi tanımasıdır. İnsan sattığı 
şeyi çok iyi bilmeli. Tabi huzur ve iletişim de 
çok önemli. 

“İletişimsizlik başarıya giden 
yolda en büyük engeldir”
Peki, personelinizle nasıl bir iletişiminiz 

vardır?

Arkadaşlarımla her zaman iç içeyim. Dışarı 
çıktığım zaman onların bir abisiyim. Dertlerini 
gelirler, bana anlatırlar. Ailevi sorunları bile olsa 
gelirler, bana anlatırlar. Ben de elimden gel-
diğince onların sorunlarını çözmeye çalışırım.  
Benim en büyük hayalim kişilerin özgüvenleri-
ni geliştirebilmesi. O özgüveni geliştirebilirse-
niz onları sadece kontrol etmek yeterli oluyor. 
Onların kendilerine güvenmeleri beraberinde 
başarıyı da getiriyor. Unutmayın ki, iletişimsiz-
lik başarıya giden yolda en büyük engeldir. Ki-
minle olursa olsun yüz yüze iletişimi kurduktan 
sonra mutlaka oradan bir başarı elde edersiniz. 
Kısacası arkadaşlarımla beraber bankamızı en 
iyi şekilde temsil ediyoruz, başarılıyız ve daha 
çok başarılı olacağımıza da inanıyorum. 

Denizli deyince akla ilk tekstil geliyor. Şu 
anda Denizli’de tekstilin durumunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Denizli’de tekstil yavaş yavaş artık işlevi-
ni yitiriyor. 1997’ye kadar tekstil sektörü çok 
iyi bir konumdaydı.  Sonra belirli bir zamana 
gelindi ve doygunluk dönemi yaşandı. Şimdi 
ayakta kalanlar devam ediyor. Eskiden teks-
tille hiç alakası olmayan insanlar bile tekstille 
uğraşıyordu. Ama artık öyle değil. Şimdi bu işi 
profesyonel kişiler yapıyor. Ama tekstil sektörü 
artık Denizli’de çok ileri düzeyde değil. Teksti-
lin yerini artık kablo, gıda, demir ve enerji sek-
törleri aldı.

Suat Yavaş kimdir? 

1962 Denizli Doğumlu Suat Yavaş, Ana-
dolu Üniversitesi’ni bitirmiş.  1989 yı-
lında Bankacılık hayatına atılan Yavaş, 
uzun yıllar çeşitli bankalarda çalışmış. 
2006 yılından bu yana Türkiye Finans 
Katılım Bankası Bayramyeri Şube Mü-
dürü olarak görev yapan Yavaş’ın gerek 
personeli gerekse müşteriyle iletişimi 
oldukça kuvvetli. 



p
ay

la
si

m
@

tu
rk

iy
ef

in
an

s.
co

m
.t

r

48

Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Edirne’deki Darüşşifa için şöyle der: “Orada bir Darüşşifa vardır ki dil ile 
tarif ve kalem ile yazılamaz.” Ama biz kalemimiz yettiğince Darüşşifa’yı anlatma telaşına düştük. 

D
arüşşifa kelime anlamı olarak 
hastane anlamına geliyor. Yani, 
sağlık hizmeti verilen ve gerek-
tiğinde hastaların yatarak tedavi 
edildiği bir kurum. Bugün keli-
me haznemize “Hastane” ola-

rak giren Darüşşifa aslında bir kelimeden daha 
fazlasıdır. Özellikle Edirne’deki Darüşşifa ünlü 
seyyah Evliya Çelebi’nin de dediği gibi ne dil ile 
tarif edilebilir, ne de kalem ile yazılabilir. Ama biz 
Çelebi’yi dinlemiyoruz ve kalemimizin yettiğince 
burayı anlatmaya çalışacağız. 

Avrupa’nın en iyi müzesi
Osmanlı’nın en eski başkentlerinden biri olan 

Edirne bilindiği üzere çok eski pek çok tarihi 
yapıya sahiptir. İşte bu tarihi yapılardan biridir, 
“Edirne Sağlık Müzesi”, bir diğer ifadeyle “Da-
rüşşifa”. Sultan II. Beyazıd Külliyesi içinde yer 
alan Darüşşifa’nın temelleri 1484 yılında atılmış. 
Mimar Hayrettin tarafından 4 yılda bitirilerek 1488 
yılında kullanıma açılan hizmet binası, Fatih Sul-
tan Mehmet’in oğlu Sultan Bayezid tarafından 
halkın hizmetine sunulmuş.Z

A
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A
N

Binbirdeva 
Darüşşifa
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Hangi makam hangi hastalığa 
iyi geliyor?

Sultan II. Bayezid Külliyesi Darüşşifası, 
yeni adıyla; Trakya Üniversitesi Edirne Sağ-
lık Müzesi adını alıyor. Buranın şehrin turizm 
hayatına da önemli bir katkısı var. Öyle ki 
Selimiye Camii’nin ardından Edirne’de en 
çok ziyaret edilen ikinci mekan olarak ifade 
ediliyor.  Şüphesiz buranın en önemli özelliği 
zamanında  akıl sağlığı bozulanları ücretsiz 
olarak müzikle tedavi etmesi. Müze içerisin-
de gezerken zamanında bu hastaları tedavi 
eden musiki topluluğunu temsilen manken-
leri görüyorsunuz. Hangi makamın hangi 
hastalığa iyi geldiği ise burada ziyaretçilerin 
bilgisine sunulmuş
Rast Makamı: Havale ve felç illetine devadır. 
Irak Makamı: Har mizaçlılara, sersam ve 
hafakana faydalıdır. 
İsfahan Makamı: Zihni açar, zekâyı artırır, 
anıları tazeler. 
Zirevkent Makamı: Sırt ve eklem ağrılarının 
ve kuluncun tedavisinde faydalıdır. 
Rehavi Makamı: Baş ağrısına devadır. 
Büzürk Makamı: Ateşli hastalıklara iyi gelir, 
zihni temizler, vesvese ve korkuyu uzaklaştı-
rır, fikre yön verir. 
Neva makamı: Irk’un nisa’ya iyi gelir. (Kadın 
hastalıkları) 
Zengule Makamı: Kalp hastalıklarının 
devasıdır. 
Hicaz Makamı: İdrar zorluğuna iyi gelir, 
cinsel yönden uyarıcı etkisi vardır. 
Buselik Makamı: Kulunç ve bel ağrılarının 
ilacıdır. 
Uşşak Makamı: Kalp, karaciğer, sıtma ve 
mide hastalıklarının ilacıdır. 
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Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 
özelliklerden biri kurulduğu dönemde yaşanı-
lanlar. Çünkü Darüşşifa Ortaçağ’da batı dünyası 
skolastik felsefe ile duraklama dönemindeyken 
Osmanlı’da ve Doğu’da tıp, bilim, sanat alanın-
da önemli gelişmelerin yaşanıyor olduğunun en 
büyük kanıtı olarak gösteriliyor. Şifahane dile 
kolay 400 yıl boyunca akıl hastalarının tedavi 
edildiği bir merkez olmuş. Şifahanede hastalar 
tedavi edilirken musiki, su sesi ve güzel koku-
lardan faydalanılıyormuş. Bu müze 2004 yılında 
ayrıca Avrupa’nın En İyi Müzesi Ödülü’ne layık 
görülmüş.

Müzikle tedavi
Düşünün bir kez, 1480’li yıllarda daha insa-

noğlunun hayatına akıl hastalığı gibi kavramlar 
girmemişken açılmış burası ve insanlar tedavi 
edilmeye çalışılmış. Akıl hastalarının  tedavisinde 
müziği kullanan âlimler, çeşmeden akan suyun 
sesini bile bu insanları rahatlatmak ve tedavi et-
mek amacıyla kullanmışlar. Tabi hal böyle olun-
ca Darüşşifa’da gezerken yapının akustiğinin de 
buna göre tasarlandığı dikkatinizi çekiyor. Hatta 
rivayetlere göre o dönemlerde 10 kişiden oluşan 
musiki topluluğunun burada verdiği konserler bi-
nanın bu yapısından dolayı her yerden rahatlıkla 
dinlenebiliyormuş. Burada bulunan odalardan 
odalara geçtikçe şaşırmamak elde değil. Müzik 
odasının yanı sıra hastaların belirli işlerle uğraş-
masını sağlayarak sorunlarını çözebilmelerine 
yardımcı olmak için Meşguliyet Odası bile var. 
Bunların yanı sıra tedavi için güzel kokulardan 
da faydalanılıyormuş ve haftada iki kez hastalara 
parasız ilaç dağıtılıyormuş. 

“Bütün saz ve makamlarda 
ruha gıda vardır”
Günümüzde artık Sağlık Müzesi olarak hiz-

met veren bina üç ayrı bölümden oluşuyor. Edin-
diğimiz bilgilere göre birinci bölümde poliklinik, 
özel diyet mutfağı ile personel odaları, ikinci bö-
lümde ilaç deposu ve üst düzey personele ait 
üniteler, üçüncü bölümde ise 6 kışlık ve dört yaz-
lık odasıyla birlikte bir musiki sahnesi var. Tabi 
ki bunlar görünenler, görünmeyenleri ise Evliya 
Çelebi’den dinlemeye devam edelim: “Böyle 
dikkat ve özenle yapılmış şifa yurdunun anlatılan 
odalarında çeşitli hastalıklara tutulmuş zengin 
ve fakir, ihtiyar ve genç doludur. Bazı odalarda 
ilkbaharda delilik mevsiminde Edirne’nin aşk de-
nizi derinliğine düşmüş sevdalı âşıklar çoğalıp, 

hekimin emriyle bir tımarhaneye getirilerek altın 
ve gümüş yaldızlı zincirlerle kerevetlerine takılıp, 
her biri aslan yatağında yatar gibi kükreyip yatar-
lar. Kimisi havuz ve şadırvanlara bakıp kalender 
hülyası kabilinden söz eder, nicesi dahi o kemerli 
kubbenin etrafında olan gülistan ve bağ ve bos-
tan içindeki binlerce kuşların cıvıltılarını dinleyip, 
delilerin perdesiz ve ölçüsüz sesleriyle feryada 
başlarlar.” Son olarak Çelebi’nin musiki ile tedavi 
hakkında söylediklerine değinerek yazımıza nok-
ta koyuyoruz: “Merhum ve Mağfur Bayezid Veli 
Hazretleri Vakfiyesinde hastalara deva, dertlere 
şifa, divanelerin ruhuna gıda ve defi seva olmak 
üzere 10 adet hanende ve sazende gulan tayin 
etmiş ki, üçü hanende, biri neyzen, biri kemancı, 
biri musikarcı, biri santurcu, biri çengi, biri çenk 
santurcu, biri udcu olup haftada üç kez gelerek 
hastalara ve delilere musiki faslı ederler. Bütün 
saz ve makamlarda ruha gıda vardır…”
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1682 yılında Edirne’yi ziyaret eden Evliya 
Çelebi Darüşşifa’yı şu şekilde anlatır: 

“Adı geçen bağın ortasında, göğe baş 
uzatmış bir yüksek kubbedir ki güya aydınlık 
hamam camekanı gibi tepesi açıktır. Bu açık 
yerde altı adet ince mermer sütunlar üzerin-
de Kiyanıyan tacı gibi bir kubbecik vardır. 
San’atkar iş üstadı, bu küçük kubbenin ta 
tepesine halis altın ile yaldızlanmış bir çeşit 
demir mil üzerine bir bayrak yapmış, ne taraf-
tan rüzgar eserse, o bayrak o tarafa döner. 
Garip görünüşlüdür. Ama aşağı büyük kub-
be sekiz köşelidir. Bu kemerli kubbe içinde 
dahi sekiz kemer vardır. Her kemerin altında 
bir kış odası vardır. Bu odaların her birinde 
ikişer pencere vardır. Bir penceresi odanın 
dışında olan gülistanlı ağaçlığa bakar, diğe-
ri de bu büyük kubbenin ortasındaki büyük 
havuz ve şadırvana bakar. Bu sekiz adet kış 
odalarının önünde , yine büyük kubbe için-
de sekiz adet yazlık odalar vardır. Üç tarafı 
kafesli mermerler ile yapılmış bu büyük kub-
be altındaki büyük havuzun çevresindeki sel 
sebillerden berrak su çağlayıp havuza girin-
ce , fıskiyelerden berrak su, kemerli kubbe-

nin göbeğinde nihayet bulur. Böyle dikkat ve 
özenle yapılmış şifa yurdunun anlatılan oda-
larında çeşitli hastalıklara tutulmuş zengin 
ve fakir, ihtiyar ve genç doludur. Bazı odalar-
da ilkbaharda delilik mevsiminde Edirne’nin 
aşk denizi derinliğine düşmüş sevdalı aşık-
lar çoğalıp, hekimin emriyle bu tımarhaneye 
getirilerek altun ve gümüş yaldızlı zincirlerle 
kerevetlerine takılıp, her biri aslan yatağın-
da yatar gibi kükreyip yatarlar... Kimisi ha-
vuz ve şadırvanlara bakıp kalender hülyası 
kabilinden sözler eder, nicesi dahi o kemerli 
kubbenin etrafında olan gülistan ve bağ ve 
bostan içindeki binlerce kuşların cıvıltılarını 
dinleyip, delilerin perdesiz ve ölçüsüz ses-
leriyle feryada başlarlar. Bahar mevsiminde 
çiçek kısmından sim ve zerrin, deveboynu, 
müşkü rumi, yasemin, gülnesrin, şebboy, 
karanfil, reyhan, lale, sümbül gibi çiçekler 
hastalara verilip güzel kokuları ile hastalar 
iyileştirilirler. Fakat delilere bu çiçekleri ve-
rince kimini yerler, kimini ayakları altında 
çiğnerler. Bazıları dahi meyveli ağaçları sey-
redip, ah daha hel hope pe pohe pelo deyip, 
çimenlik temaşası ederler...”

Evliya Çelebi’nin kaleminden…

ZAMAN
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İ
şin işini eve getirdiğimizde… Eşe ayıracağımız vakitten çalmış ve 
eşin hakkını işe devretmiş oluyoruz. Adaletsiz, insafsız ve gayri 
ahlaki bir durum. Hocam bu kadar kötü mü dediğinizi duyar gibi 
oluyorum. Bir arkadaşınızda borcunuz olduğunu düşünün. Vadesi 
geldiğinde, paranız olmadığı için bunu başka bir arkadaşınızdan 
çalıp, borcunuz olan arkadaşınıza vaktinde (!) ödemek ne kadar 

namusluysa, eşten çalıp, işe aktarılan o en değerli hazine olan zaman 
kaynağı da aynı derecede namusludur. 

Ama hocam, eşim ve çocuklarım razı, bu duruma diyeceksiniz. Ne 
yapsınlar ki başka. Birlikte yaşamanın tek şartını, “Ben sizin için çalışı-
yorum, bunca çaba sizin daha iyi bir gelecek yaşamanız için” teranesi-
ne bağladıysanız, eş ne yapsın? Çocuk ne yapsın? Çaresizlikten, kabul 
seçeneğinden başka bir seçenek kalmayınca masada… 

“Yarım yarım yaşamayın hayatı. İşte tam bir profesyonel olun. İşinin ehli. İşkolik bir iş canavarı. 
Ve size hainlik yapamasın işiniz. Vaktinde kuzu kuzu bitsin. Hem de en güzel bir şekilde. Ve eve gelip, 
hayatı dolu dolu, sevgi dolu yaşamayı hak etmiş olun. Unutmayın, tekrarı yok bunun. 

A
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NLP Trainer Düşünce Koçu Münir Arıkan;

İşin İşi İşte, 
Evin İşi Evde
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Peki, gerçek çare?
Eşiniz iş ortağınız değildir. Hassastır. Narin-

dir. İşte olan olayları, dönen dolapları, krizleri, 
fırsatları, öyle bir duymaya yorumlayamaz. Sizin 
toplantı üstüne toplantı yapıp, rapor üstüne ra-
por yazarak (ancak) vakıf olabildiğiniz durumlara, 
hemen bir konuşma ile vakıf olamaz. Tam olarak 
anlayamaz. İşteki olayları, eşinizle paylaştığınız-
da… Eşinizi yıpratmış olursunuz. Eşinizin duygu 
durumunu bozmuş olursunuz. Aklına, yanlış an-
lamaya sebebiyet verdiğinizden ötürü, farklı farklı 
kuruntuları sokmuş olursunuz. En masumca, ev-
deki nitelikli beraberliğinizin köküne kibrit suyu 
dökmüş olursunuz. Hele hele, bir de işveren-
leriniz ve amirleriniz tarafından eve iş getirmek, 
sorumluluğunuzun bir nişanesi olarak görülmeye 
başlandı mı? Yandı gülüm keten helva.  Kurula 
kurula dosyaları, çantalarını koltuğunuzun altına 
kısıktıra kısıktıra her eve gelişinizde, eşdekileri de 
içlerine kısıktırmış oluyorsunuz. Şöyle de düşüne-
bilirsiniz. Muhteşem bir yayla turuna çıktınız. Ya 
da İstanbul Boğazı’nı geçiyorsunuz. Ama kafayı 
gömmüşsünüz dosyalara. Yolda bile çalışıyorsu-
nuz.  Ne çalışma çalışma olur bu durumda ne de 
gezi gezi olur. Her ikisi de yarım olur. İşin işi işte 
çözülür, yapılır. Olayın bir de mahremiyet bölümü 
var ki, o da cabası.

Peki çözüm?
‘‘Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı’’ kitabının da ya-

zarı Stephan R. Covey der ki; “Siz ofiste bulundu-
ğunuz sürece, iş kendini haince tüm güne yayar.” 
Onun için, işte profesyonelleşmek ve zaman pla-
nında ustalaşmak şart. Bana gelen Zaman Yöne-
timi seminer taleplerini hep geri çeviriyorum. Ben 
Zaman Yönetimi Semineri yapmıyorum diyorum. 
Çok şaşırıyorlar. Ben Zaman ve Yaşam Yönetimi 
Semineri yapıyorum deyince mevzu anlaşılmış 
oluyor. Zaman ve Yaşam Yönetimi konseptine 
göre çalışmaya başladığınızda, olayın % 50’sini 
çözmüş oluyorsunuz. Süper bir planlama ile siz 
ofisten kaçta çıkacağınızı sistematik hale getir-
mişseniz, iş size karşı hainlik yapamaz. Kendi-
ni ofiste geceye yayamaz. Planlanan vakitte 
biter! Pazartesi saat 16:00’da Amerika’ya 
gideceksiniz. Biletler hazır. İşte, bu du-
rumda hain iş asla ve asla kendini za-
mana yayamaz. Bilir ki siz kesinlikle 
ve kesinlikle uçağa yetişmelisiniz. 
Biletinizi yakmazsınız. Tam vak-
tinde havaalanında olursunuz. 
O zaman? Hemen uslu uslu 
vaktinde biteyim bari der. Ama 

iş, eşe geldi mi? Bilir ki birkaç yüz dolarlık bileti 
yakmayacak kişi, eşinin gönlünü yakma pahası-
na, çocuklarına verdiği sözü yeme pahasına, eve 
getirdiği işi yapacak? Zurnanın zırt dediği, bıça-
ğın kemiğe dayandığı hep de bu yerdir işte. Son 
bir çözüm önerimi daha söyleyeyim ama kimse 
alınmasın. 

Hayatı dolu dolu yaşayın 
İnsanlar eve iş getiriyorsa, 3 değişik türde hır-

sızlık vardır. Çözüm için, sizin hırsızlığınızın hangi 
tip hırsızlık olduğuna karar vermek gerekir, o ka-
dar! Birinci tip hırsızlığı yukarıda açıkladım zaten; 
İşin işte yapılması gereken işini, eve getirdiğinde, 
çalıntı malla borç ödemeye çalışan müflis tüccar 
gibi, eşinin ve çocuklarının en değerli hazinesi 
olan zamanını hortumlayıp, işe aktarıyorsun de-
mektir. İkinci tip hırsızlık; İş gören hırsızlığıdır. İş 
gören, kendini yetiştirmediği için, işinde yeteri ka-
dar profesyonelleşemediği için, saat 18:00’de bi-
tirilmesi gereken işi vaktinde bitirememiş ve işin-
den de eşinden de çalmış bir müflistir. Haindir. 
Üçünü tip hırsızlık ise; İşveren hırsızlığıdır. İşveren 
3 kişinin yapacağı işi, bir zavallı kişiye yıktığı için, 
iş gören işin altından kalkamadığı için, işi eve ge-
tirme hırsızlığındadır. İşin işi işte. Evin işi evde. 
Haydi canlarım. Yarım yarım yaşamayın hayatı. 
İşte tam bir profesyonel olun. İşinin ehli. İş kolik 
bir iş canavarı. Ve size hainlik yapamasın işiniz. 
Vaktinde kuzu kuzu bitsin. Hem de en güzel bir 
şekilde. Ve eve gelip, hayatı dolu dolu, sevgi dolu 
yaşamayı hak etmiş olun. 

AİLE



54
SA

Ğ
LI

K

Niçin unutuyoruz? 
Unutkanlık, Alzheimer 
hastalığının belirtisi 
midir?  Doç. Dr. Ali 
Akben, “Korkuyla 
yaşamayın, 6 soruyla 
kendinizi test edin” 
diyor. Akben’in 
kaleminden unutma 
mucizesi ve doğal 
çözümleri…

nutma 
Mucizesi ve Doğal Çözümler...
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H
astalarımızı korkulu rüyaları 
olan Alzheimer hastalığına 
yakalanmadıklarına nasıl ikna 
edebiliriz? Aşağıdaki belirtiler 
sizde yoksa herhangi bir kor-
ku yaşamanıza hiç gerek yok. 

1) Günlük yaşam sürecinizi bozacak kadar 
unutkan mısınız?

2) Alışveriş, ev işi, iş ve yemek yapma gibi 
günlük aktiviteleriniz bozuldu mu?

3) Konuşurken kelime bulamama veya 
tarihleri unutma gibi şikâyetler var mı?

4) Karar vermekte zorlanıp zamanınız bo-
şuna harcanıyor mu?

5) Günlük kullandığınız eşyalarınızı bulmak-
ta zorlanıyor musunuz?

6) İnsanlardan ve çevrenizden kuşkulanma-
lar ve şüphecilik sizi rahatsız ediyor mu?

Doç. Dr. Ali Akben;
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Bunun gibi daha birçok problem yaşanma-
ya başlanırsa acaba böyle bir hastalıkla karşı 
karşıya  olup olmadığımız kuşkusu ile bir nöro-
loji uzmanına müracaat edebiliriz. Bu ve benzer 
bulgular olmadan hepimizin ortak derdi olan çok 
unutuyorum acaba Alzheimer mi oldum deme 
hakkımız yok.

Alzheimer’ın doğal ilaçları

İnsanların en sık korktuğu Alzheimer türü 
bunama ve diğer bunamalarla ilgili bilgilerle 
desteklenerek aydınlatılması sağlandıktan son-
ra çeşitli doğal yollarla tedavileri desteklenmeli,  
eksersiz, yürüme ve masa tenisi gibi aktiviteler, 
dengeli beslenme  kuru üzüm, kaysı, fındık, ce-
viz, badem, çeşitli bitki çayları, yeşil çay, ısırgan, 
kantaron otu, ıhlamur, kuşburnu, kekik suyu, 
taze havuç suyu gibi tavsiyelerden yararlanma-
sı sağlanmalı. Bu tedbirlerle neticenin alınmadı-
ğı vakalarda hafıza hücrelerini canlandıran bazı  
ilaçlar (Pirasetam, Gingo, Biloba, doğal ve yavaş 
şekerler) stres atacak yüzme, koşu, jogging gibi 
tavsiyelerin denenmesinin yararlı olacağı kana-
atindeyim. Beyin hücrelerini destekleyen ozon 
oksijen terapi ve transkranyal manyetik uyarım 
terapileri son yıllarda giderek adından sıkça söz 
ettirir oldular.

Pratik olarak ise tekrarlamak nesneleri çeşitli 
kıyaslamalara tabi tutmak nörolinguistik metod-
lardan istifade etmek mümkündür. Görsel, işitsel 
ve dokunma duyusu ile destekli hafıza deneme-
lerini yaratılış özelliğine göre insanların alabildi-
ğini biliyoruz. Bazı insanlar yazarak hafızalarını 
desteklerken bazıları ise resmederek veya his-
sederek bu destek ile daha az unuttuklarını ifa-
de etmektedirler. Nörolinguistik programlar hala 
güncelliğini korumaya devam etmektedir. Tüm 
alınan tedbirlerle neticeye ulaşmak mümkün ol-
muyorsa kişiyi tekrar bir daha ayrıntılı değerlen-
dirmekte yarar vardır.

  

Niçin unuturuz?

Canlıların içerisinde hafızasını en iyi kullan-
ma becerisine sahip olan yegâne yaratık hiç 
şüphesiz insanoğludur. Eşref-i Mahlûkat ola-
rak yaratılmışlığın belki de en önemli sebebi de 
budur. Unutma ise bu yüce yaratığın en önemli 
zaafıdır. Peki, niçin unuturuz? Bu sorunun ce-
vabını vermek için önce hafıza nedir, kaç çeşi-
di var gibi soruları aydınlatmak istiyorum. Anlık 

hafıza olarak bilinen hatırlama bozuklukları ile 
aylar ve yıllara uzanan geçmişin olaylarını ha-
tırlamada problem olup olmadığını araştırarak 
unutmanın önemli olup olmadığını da hemen 
anlayabiliyoruz.

Unutkanlık aslında günlük yaşantımızda çok 
sık karşılaştığımız önemli bir sorun. Belediye 
otobüsü, metro, tren gibi toplu taşıma araçların-
da unutulan eşyaların çeşidini gördükçe de bu 
kadarına da pes doğrusu dedirtecek örneklerle 
karşılaşıyoruz. Aslında bu ve benzeri unutkan-
lıklar çok önemli olmamakla birlikte insanlarımızı 
rahatsız edip hekimlere müracaat ettirmektedir.

Hafızamızdaki kapasitenin 
üzerine çıkmak

Basit bir örnek verelim. Esas sorumlu hafıza-
mızdaki kapasitenin üzerine çıkmamız. Her ale-
tin bir kapasitesinin olmadığı gerçeğinin insan 
beyni için de geçerli olduğunu düşünürsek me-
seleyi anlamamız kolaylaşır. Milyonlarca hüc-
renin ortak gayreti ile işitilen görülen yaşanan 
duyulup hissedilen şeyler bir düzen içinde bey-
nimizde depolanmakta ve gerekli zamanda ise 
buradaki organize yapının hüneri ile hatırlama 
mucizesi gerçekleşmektedir. Günümüz insani 
her yerde yaptığı hatayı burada da yaptığı için 
sıklıkla unutma sorunu yaşamaktadır.

Depolarını gereksiz  eşyalarla düzensiz dol-
duran veya kütüphanesine kitapları hiçbir ayırı-
ma tabi tutmadan dolduran bir insanın bir kitap 
gerek olduğunda çektiği sıkıntı gibi bir sıkıntı 
unutkanlık. Kapasitemiz üzerinde  kullanmadığı-
mız ve kullanmayacağımız bilgiler gerçek ihtiya-
cımız olan şeylerin hatırlanmasını engelleyen en 
önemli engel olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu 
sebeplere bağlı unutkanlıkları biz zararsız veya 
masum  unutkanlıklar olarak isimlendiriyoruz.

Yoğun ve sıkı bir çalışma ortamı ve bu şartla-
rın getirdiği hızlı tempo ile stres, dikkat dağınıklığı 
ve yorgunluk birleştiğinde unutkanlığın en sık se-
bebi de ortaya çıkmaktadır.

Masum unutkanlık olarak kabul ettiğimiz, sık 
görülen ve insanları doktorlara kadar götüren bu 
tür şikâyetle gelen hastalara nasıl yardımcı ola-
biliriz? Öncelikle ayrıntılı nörolojik muayene ve 
değerlendirmeye tabi tutarak başka bir sebep 
olmadığını görmeli ve hastalarımızı da ikna etme-
liyiz. Unutkanlığın altında yatan depresyon geri-
lim huzursuzluk varsa uygun tedavilerle ortadan 
kaldırılmalıdır.
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Karıncalar Unutmuyor
Karıncalar düşmanlarını unutmuyor. Naturwissenschaften der-

gisinde yayımlanan araştırma, başka koloniden bir davetsiz misa-
fir ile karşılaşan karıncanın düşmanının kokusunu aklında tutarak 
koloninin diğer üyelerine geçirdiğini ortaya çıkardı. Böylece kolo-
nideki diğer karıncalar, saldırıda bulunan diğer koloninin üyeleri-
ni kolayca tanıyabiliyor. Karıncaların kendi kolonilerinden olanları 
belirli kimyasal özellikler sayesinde ayırt ettiğini keşfeden bilim 
adamları, karıncaların düşmanlarını da aynı şekilde tanıyabildiğini 
belirledi. Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi araştırmacıları, 

yuvasını ağaçlara kuran tropikal dokumacı karıncaları inceledi. Yuvada yaklaşık 500 bin işçi karınca-
nın yaşadığını belirleyen araştırmacılar, karıncaların kendi yuvaları ve diğer yuvalardan karıncaları ayırt 
edebildiğini ve yabancı karıncalara saldırdıklarını keşfetti.

Ağrı Kesiciler Kanseri Engelliyor
Ağrı kesicilerin faydalarına bir yenisi daha eklendi. Avustralyalı 

bilim adamlarının Cancer Cell dergisinde yayımlanan makalesine 
göre, nonsteroid antiinflamatuar (NSAR) ilaçlar, kanserli hücrelerin 
yakındaki lenf bezine ulaşarak buradan da metastaza yol 
açmasının önüne geçiyor.  Araştırmada yer alan, Melbourne’deki 
Peter MacAllum kanser merkezinde görevli bilim adamı Steven 
Stacker, ulaştıkları sonuçların, kanser hücrelerinin lenfler 
üzerinden yayılarak metastaza yol açmasına karşı yeni tedavi 
yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Bilim 
adamları fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, kanserli kobayların lenf dokusunun, gelişim molekülü 
VEGF-D’ye nasıl tepki verdiğini inceledi. İncelemeler sonucunda da  endotel hücrelerinin daha fazla 
prostaglandin ürettiğini gördü. Bilim adamları, prostaglandinin de lenf dokusunun genişlemesine yol 
açtığını, böylece tümörden gelen kanserli hücrelerin rahatça lenf bezine ulaştığını tespit etti. 

Bu Kaykay Beyin Dalgalarıyla Çalışıyor
Bir şirket dünya tarihinde bir ilke imza atarak beyin dal-

galarıyla çalışan bir kaykay ürettiğini açıkladı. Cep telefo-
nu uygulamaları geliştiren Chaotic Moon Labs isimli şirket, 
beyin dalgalarından aldığı komutla hareket eden Board 
Of Imagination (Hayal Gücü Kaykayı) ismi verilen kaykay 
tasarladı. Kafaya takılan Emotiv Epoc adlı nöroteknoloji 
ürünü kulaklık benzeri kablosuz cihaz, sürücünün beyin 
sinyallerini USB bağlantısıyla kaykayın önündeki tablet 
bilgisayardaki yazılıma gönderiyor. XBox Kinect aleti ise 
sürücünün el hareketlerini analiz ediyor. Beyin dalgaları-
nın ulaştığı tabletteki yazılım aracılığıyla en son aşamada, 
motora kaykayı yönlendirecek komutlar gidiyor. Kendisini 
kısaca Whurley olarak tanıtan şirketin müdürü kaykayı ba-
şarılı bir şekilde denedi. 
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Maymunlara Para Kullanmayı Öğrettiler 
Amerika’nın en eski üçüncü üniversitesi olan Yale Üniversitesi ilginç 

bir araştırmaya imza attı. Yale Üniversitesi’nde araştırmacı olan ekonomist 
Keith Chen ve psikolog Laurie Santos, dünyanın en bencil hayvanlarından 
biri kabul edilen Kapuçin maymunlarına para kullanmayı öğretmek 
istedi. Chen, “Kapuçinler yemek yemeye odaklı küçük bir beyne sahip... 
Önlerine ne çıkarsa yiyorlar. Onlara sabahtan akşama kadar şekerleme 
verebilirsiniz. Yediklerini kusup tekrar yemek için yanınıza gelirler” dedi. 
Chen ve Santos, para kullanmayı öğreterek, maymunların bencilliğini 
ortaya çıkarmayı, böylece onları para kullanmaya iten dürtüleri gözlemleyi 

amaçladı. Başarılı olan denemelerin ardından, maymunlar para karşılığında üzüm, elma ve jelibon 
satın almayı öğrendi.

Eroin Bağımlılığına Son 
Eroin bağımlılığı tarih oluyor. Ulusal Psikiyatr Enstitüsü 

araştırmacıları, geliştirdikleri aşının insan vücudunu eroinin yan 
etkilerine karşı dirençli kıldığını ve uyuşturucu maddenin verdi-
ği zevki zamanla etkisiz kıldığını belirtti. Enstitünün direktörü 
Maria Medina yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz aşı eroin ba-
ğımlılığından kurtulmak için geçmişte terapiye başvuran ancak 
sonuç alamayan kişiler için düşünüldü” dedi. Dünyanın dört bir 
yanındaki bilim insanları uzun yıllardır uyuşturucu maddelere 
olan bağımlılığın önüne geçilmesi için tedavi üretmeye çalışı-
yor. Meksika’da eroinin önüne geçilmesi için atılan önemli adımın yanı sıra, ABD Ulusal Uyuşturu-
cu Bağımlılığı Enstitüsü (NIDA), Ağustos 2011’de kokain bağımlılığını önleyecek bir aşı üzerinde 
önemli ilerleme kaydettiklerini açıklamıştı. Meksikalı araştırmacıların geliştirdiği aşı, uyuşturucu 
kartellerinin neden olduğu şiddete karşı ortak mücadele veren ABD’de de heyecan yarattı. 

Hastalıklar DNA’dan İyileştirilecek
İnsan DNA’sına işleyen hastalıklar tarih olacak. ABD’nin Tek-

sas Üniversitesi kimyagerleri, insan DNA’sına 16 gün boyunca 
bağlı kalabilecek spesifik bir dizilime sahip molekül üretmeyi ba-
şardı. Bilim insanları, yapılan keşfin, bir gün hatalı DNA’ların tedavi 
edilmesinde rol oynayacak ilaçlar üretilmesinde kullanılabileceğini 
düşünüyor. Teksas Üniversitesi kimyageri ve biyokimya uzmanı 
Brent Iverson, “Eğer DNA’yı sarmal şeklinde bir merdiven olarak 
düşünürseniz, ürettiğimiz molekülü ileride merdivendeki basamakların arasına sokabileceğiz” dedi. 
Iverson, amaçlarının DNA zincirinceki spesifik bir gen dizisini aktif hale getirmek veya onu devre 
dışı bırakmak olarak belirtirken, şu örneği verdi: “HIV virüsünü ele alalım. HIV virüsünün canlılarda 
kalıtımı sağlayan genetik birimler olan kromozom üzerinde nerede bulunduğunu tespit etmek için 
ürettiğimiz molekülü kullanmak istiyoruz... Günümüzde HIV virüsünü ilaçlarla tedavi etmeye çalışı-
yoruz. Ancak HIV, DNA’daki varlığını sürdürüyor. Ürettiğiniz molekül, HIV virüsünü sessizce takip 
ederek onu kaynağında etkisiz hale getirebilir.”
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DVD ARŞİV

Savaş Atı 
Yönetmen: Steven Spielberg   
Oyuncular: Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson, Tom Hiddleston, Benedict Cum-
berbatch, David Thewlis, Toby Kebbell, 
Tür: Dram   

Film, “Onları savaş ayırdı, mücadeleler sınadı, sevgi birleştirdi” sözleri ile yola çıktı ve 
vizyona girdiğinden bu yana film eleştirmenlerinden tam not aldı. Çünkü filmde her 
şeyden önce farklı bir kurgu işleniyor. Filmin kahramanları Albert adında genç bir çocuk 
ile çiftlik atı Joey. Joey, Albert’in babası tarafından bir İngiliz süvarisine satılır. Albert’te 
çok sevdiği atını bulmak amacıyla yola çıkar. Böylelikle Fransa’daki savaş meydanına 
gitmek zorunda kalan Albert ve Joey’in hikayesi bir yandan da  2. Dünya savaşı 
hakkında da tarihi bilgiler veriyor. 

Duyguların Rengi
Yönetmen: Tate Taylor 
Oyuncular: Emma Stone, Jessica Chastain, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, 
Octavia Spencer 
Tür: Dram

Mutlaka izlemeniz gereken bir film, “Duyguların Rengi” Temel olarak beyaz bebekle-
re annelik yapan siyahların konu alındığı bir film ve 1960’larda Mississippi’de geçiyor. 
Olaylar filmde birbirinden farklı 3 kadın üzerinden ilerliyor. Eugenia, yeni mezun olmuş-
tur ve bir yazar olarak çalışmak amacındadır. Aibileen, hayatı boyunca beyazların evle-
rinde çalışmıştır. Minny ise, 33 yaşında, iyi aşçı olan bir hizmetçidir. Üçünün hayatı Eu-
genia’nın çocuklara annelik yapan bu siyah kadınları kitaplaştırmak istemesiyle kesişir. 
İzledikçe keyif alacak, bir yandan da gözyaşlarınıza engel olamayacaksınız. 

Yönetmen: Faruk Aksoy 
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Dilek Serbest, Recep Aktuğ, Şahika Koldemir, Sedat Mert, 
Özkan Güngör  
Tür: Tarih

Fetih 1453

Son yılların en pahalı Türk filmi olarak tanımlanan ve vizyona girdiğinden bu yana büyük 
yankı uyandıran “Fetih 1453” ne denirse denilsin izlenmesi gereken filmlerin başında 
geliyor. Konunun örülüş biçimi ve efektleriyle Türk sinemasının bugün geldiği noktayı 
filmi izledikçe daha iyi anlıyorsunuz. Filmin ayrıca şimdiye kadar çekilmiş en büyük tarihi 
kahramanlık projesi olduğu iddialarını da hemen belirtelim. Filmin konusu ise, tahmin 
edileceği üzere Babası II. Murat’ın ölümü üzerine ikinci kez tahta çıkan II. Mehmet’in 
Bizans İmparatorluğu’nun son toprağı olan Konstantinapolis’i  (İstanbul’u) fethetme 
sürecini anlatıyor. 
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Abdal- Ervah-ı Ezelde

Jazz İstanbul Volume 2

Kalan Müzik etiketiyle geçtiğimiz yıl raflarda yerini alan ve Abdal grubunun ilk al-
bümü olmasına rağmen eleştirmenlerden tam not alan bir albümle karşı karşıya-
sınız. Bir de Türkü dinlemeyi seviyorsanız dinledikçe mest olacağınız bir albümü 
bu sayımızda tanıtmak istedik sizlere. Albümün içerisinde “Başı Pare Pare Dumanlı 
Dağlar”, “Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır”, “Pınar Başından Bulanır” gibi Türk 
halkına mal olmuş pek çok parça yer alıyor. 

4 sene önce çıkardığı “Jazz İstanbul Volume 
1” adlı albümüyle Türkçe sözlü caz müziğinin 
önemli yorumcularından biri olarak tanınan 
Jülide Özçelik’in 2. albümü “Jazz İstanbul Vo-
lume 2” Kadıköy Müzik etiketiyle müzik mar-
ketlerde yerini aldı.  “Jazz Istanbul Volume 2” 
albümünde ilk albümde de olduğu gibi Jülide 
Özçelik’in kendi besteleriyle beraber çeşitli 
şarkıların yeni düzenlemeleri bulunuyor. Top-
lamda 10 şarkıdan oluşan, tüm düzenlemele-
rin Cem Tuncer’e ait olduğu albümde sözü ve 
bestesi Jülide Özçelik’e ait 5 şarkıyla birlikte 
Özdemir Erdoğan’ın “Vitrin”ini, Aşık Veysel’in 

“Uzun İnce Bir Yoldayım”ını, Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı”nı, sözleri Ömer Hayyam’a 
müziği Mehmet Güreli’ye ait “Kimse Bilmez”i ve anonim bir türkü olan “Şu Yaltadan 
Taş Yükledim”i yeni düzenlemeleriyle dinleyeceğiz.

Kahvenin Serüveni OD
Yazar Adı : Nurgül Özkeser
Türü   : Anlatı
Yayınevi : Hayat Yayınları

Yazar Adı : İskender Pala
Türü   : Roman
Yayınevi : Kapı Yayınları

İçilmez mi yemek üstüne şöyle bir kahve, Az şekerli, 
çok kaynamış veya sade, Konuşulsun fiskos edilsin, 
sürülsün bir yandan da hava gazına cezve… diye-
rek anlatılıyor “Yeni Çekirdekten Fincana Kahvenin 
Serüveni” isimli kitap  Kahve sevenlerin ve hatta sev-

meyenlerin bile zevkle 
okuyacağı bu sıra dışı 
kitabı “Hayat Yayınları” 
çıkarmış. Yazar Özke-
ser’in dilinden kahve 
keyfine davetlisiniz kı-
sacası. 

Ünlü yazar İskender Pala  son kitabı “OD” la okuyu-
cuları muhteşem bir macera serüvenine sürüklüyor. 
Kitabın “Bir Yunus Emre Kitabı” tarzında deyişlerle 
raflarda yerini aldığını belirtelim. Kısacası temel olarak 
“Yunus Emre” ve “Aşk” temalarından hareket eden 

Pala, bu son kitabını yalın 
bir dille anlatmayı tercih 
etmiş. Kitabın sayfalarını 
çevirdikçe tarihimizin en 
önemli isimlerinden biri 
olan Yunus Emre’yi daha 
yakından tanıdığınızı his-
sedeceksiniz. 
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ürkiye Finans was awarded in the 
11th Respect to Human Awards 
which is organized by kariyer.net 
for the purposes of increasing the 
quality of the human resources 
works and the encouragement of 

maintaining such quality. The awards are given 
according to the highest rates of reply – within 
the shortest time – to the applications to job 
postings of the companies which are published 
on kariyer.net.

In the award ceremony held at Lütfi Kırdar 
Congress Centre on the 15th of February, the 

award was received on behalf of Türkiye Finans 
by Cemal Karayormuk, Human Resources Ma-
nager. Mr Karayormuk stated; “We have been 
deemed worthy of this award with our attention 
shown to the candidates that apply to our bank 
and our rate of feedback to the applications re-
ceived. Whilst the applications received by Tür-
kiye Finans in 2011 have increased 10% as com-
pared to the preceding year, we have increased 
our feedback rate to 100%. In addition, we have 
put in a performance above the award criteria by 
decreasing our feedback period to 6 days and 
received this award.”

I
n GMC which is organized in 33 countries 
and accepted as the most developed inter-
national management/strategy simulation 
competition; the “Avrakadabra” team of 
Türkiye Finans composed of Aytaç Dayı, 
Gökhan Bodur, Cavit Emre Yalçın, Eyüp 

Esen from Financial Analysis and Intelligence 
Department and Volkan Günay from the Com-
mercial Allocation Department succeeded in co-
ming in second. Avrakadabra, which succeeded 
in becoming the only team making it to the finals 
in the first year of participation by ranking in the 
top 8 among 256 teams composed of university 
students and company employees, competed 
for the first place against Turkcell, Abdi İbrahim, 
Digiturk and 4 student teams in the final.  

GMC is accepted as the most developed 
international management and strategy simula-
tion competition which is held in 33 countries 
in the World. The participants in this year’s or-
ganization in which 8.000 teams composed of 
40.000 participants manage all vital functions 
of their companies with the intention to get the-
ir virtual companies to number 1 in the market 
and to enable them to reach the highest share 
value.  

We thank the Avrakadabra team which suc-
ceeded in making it to the finals in its first year 
of participation in the GMC competition which 
is held for 5 years in Turkey, for their meticulous 
works and outstanding performance. 

Türkiye Finans Stamp on Global 
Management Challenge 

Türkiye Finans received the 
“Respect to Human Award” 

Türkiye Finans, the leading organization in participation banking, received the “Respect to Human 
Award” for its meticulous works in providing feedback to the candidates making applications in 2011. 

The Avrakadabra team of Türkiye Finans came second in GMC (Global Management Chal-
lenge), the international management/strategy simulation competition.  
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ürkiye Finans which is among the 
leading participation banks in Tur-
key with its strong shareholding 
structure attained a net profit of 
231 million 587 thousand Turkish 
Liras in 2011 with a 13% increa-

se as compared to the previous year. Türkiye 
Finans, which increased the size of the funds 
made available to 10 billion 346 million 545 Tur-
kish Liras with a 30% increase as compared to 
2010, increased its asset size to 13 billion 528 
million 353 Turkish Liras with a 26,5% increase 
whilst continuing its support to the economy 
and bank customers.  

Derya Gürerk, CEO of Türkiye Finans Katı-
lım Bankası who expressed that they will rea-
lize significant moves within the following five 
years in order to reach its target, stated as 
follows in relation to the matter: we will be pur-
suing a fast and efficient growth strategy also 
in 2012. Various projects such as the develop-
ment of the quality of our human resources 
which we have completed to a great extent in 
2011, the expansion of our product range, the 
development of our service quality, the exten-
sion of our branch network and the increase 
of our technological investments underlie such 
growth.” Mr. Gürerk, who said that the SME 

segment will continue to be one of their prin-
cipal areas, indicated that there is also a need 
in the sector for the expansion of the product 
range in private banking. Mr. Gürerk, who re-
minded that the noninterest-bearing banking 
products are offered in approximately 300 
banks in 75 countries, highlighted that various 
products which are utilized in other geographi-
es are still not known in our country and hence 
they - as Türkiye Finans - will play a leading 
role in the removal of such shortcomings in the 
following years. 

Mr. Gürerk, who added that their se-
arch for alternative resources in the 
issuing of bonds in the new period 
is on-going, reminded that the ne-
cessary preparations of Türkiye 
Finans for the procurement of 
long term funds which will 
serve as the basis for the 
growth of the bank with 
the issuing of non-inte-
rest bearing bonds is in 
progress: and they will 
materialize the issuing 
of noninterest-bearing 
bonds as of the end of 
2012.  

2011 net profit of Türkiye Finans 
is 231 million 587 thousand TRY 

Türkiye Finans, the leading organization in participation banking, increased its profit 13% in 
2011 in which the banking sector decreased 10% - in terms of profitability - as compared to the 
preceding year and achieved a significant success.  Derya Gürerk, CEO of Türkiye Finans, stated 
that they will be pursuing a fast and effective growth strategy also in 2012 and he underlined 
that they will be pioneers in bringing to Turkey new products in unknown noninterest-bearing 
banking area in the sector. He also signalled that they will issue noninterest-bearing notes as of 
the end of 2012.    
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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 ÇALLI

ANtALYA MANAVGAt

AYDIN

BALIkESİR

BAtMAN

BOLU 

BURDUR

BURSA

BURSA İNEGÖL 

BURSA NİLüFER 

BURSA ULUCAMİ 

BURSA YILDIRIM 

BURSA DEMİRtAŞ

BİNGÖL

ÇANAkkALE

ÇORUM

DENİZLİ

DENİZLİ BAYRAMYERİ 

DİYARBAkIR 

DİYARBAkIR kAYAPINAR

DüZCE

    (0 322) 359 55 35

    (0 322) 611 52 64  

    (0 322) 247 24 04

    (0 322) 363 07 11

    (0 416) 213 34 34

    (0 272) 213 06 07

    (0 312) 430 50 50

    (0 312) 284 87 07

    (0 312) 417 98 98

    (0 312) 335 04 76

    (0 312) 322 04 06 

    (0 312) 397 22 77 

    (0 312) 484 45 41 

    (0 312) 356 00 70 

    (0 312) 417 44 40 

    (0 312) 385 68 23

    (0 312) 621 11 33 

    (0 312) 276 77 47 

    (0 312) 348 10 90 

    (0 312) 309 27 41 

    (0 312) 441 36 11

    (0 358) 212 15 20

    (0 242) 244 53 57

    (0 242) 512 90 06

    (0 242) 345 00 55

    (0 242) 743 23 94 

    (0 256) 213 70 02 

    (0 266) 244 12 55

    (0 488) 214 15 06 

    (0 374) 217 61 31

    (0 248) 234 62 42

    (0 224) 221 33 00 

    (0 224) 711 90 80

    (0 224) 443 43 00 

    (0 224) 223 48 40 

    (0 224) 361 52 22 

    (0 224) 211 33 97

    (0 426) 214 15 23

    (0 286) 214 33 01

    (0 364) 225 31 82 

    (0 258) 241 67 00

    (0 258) 265 06 03 

    (0 412) 229 00 03 

    (0 412) 252 24 54

    (0 380) 514 78 37 

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

İZMİt SANAYİ

kAHRAMANMARAŞ

kARAMAN              

kAYSERİ

kAYSERİ  OSB 

kAYSERİ SANAYİ 

kIRIkkALE

kIRŞEHİR

kONYA

kONYA ALAADDİN

kONYA 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 










