


Yeni Bir Yüz 
Yeni Bir Heyecan 
Son iki yılda yaşadığımız hızlı büyü-
menin ardından tüm iş süreçlerine 
yansıttığımız gelişim ve atılım prog-
ramımızı kurumsal kimliğimizi yeni-
leyerek sürdürüyoruz. Yeni kurumsal 
kimliğiyle Türkiye Finans artık daha 
sıcak ve size daha yakın. Kurumsal 
kimlik dönüşümümüz hakkında tüm 
detayları ve ilginç ayrıntıları dergimi-
zin iç sayfalarında geniş bir şekilde 
bulacaksınız.

Kurumsal kimliğimize paralel ola-
rak zevkle okuduğunuz Paylaşım’ın 
tasarımında da yeniliğe gittik. Artık 
Paylaşım’da daha fazla görsel, daha 
hareketli sayfalar ve daha ilginç ko-
nular sizleri bekliyor olacak. 

Dergimizin kapak konusu olan Eski-
şehir; gelenekle moderni buluşturan 
bir kent olarak karşımızda duruyor. 
Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Os-
manlı medeniyetlerinin izlerini halen 
bünyesinde bulunduran kent, hiç 
şüphesiz ki son dönemlerin parlayan 
yıldızı. Eskişehir’de başarılı işler çıka-
ran Eskişehir şubemiz de bu sayımız-
da konuğumuz oldu.

Hemen hepimizin tanıdığı ve “belge-
sel” deyince akla ilk gelen isimlerden 
olan Türkiye’nin en iyi belgeselcisi Coş-
kun Aral’la gerçekleştirdiğimiz ve ilgini-
zi çekeceğini düşündüğümüz sohbet 
“Yaşam” sayfalarında sizi bekliyor.

Sporla dolu bir dönemi geride bı-
raktık. Futbolseverleri televizyonları 
başına kilitleyen Euro 2012 beklendi-
ği gibi İspanya’nın şampiyonluğuyla 
tamamlandı. Ard arda 3 büyük fut-
bol organizasyonunu şampiyonlukla 
tamamlayarak tarihe geçen “Futbo-
lun Efendileri” İspanya Milli Takımı’nı, 
“Spor” bölümümüzde sizin için de-
ğerlendirdik. 

Tarihimizde önemli yerleri olan ama 
maalesef yeni nesiller tarafından pek 
de tanınmayan Bestekâr Itri ve Şair 
Nabi, Unesco tarafından onurlandı-
rıldı ve 2012 yılı Itri ve Nabi yılı olarak 
ilan edildi. Biz de “Zaman” sayfaları-
mızda bu iki büyük ismi kalemimizin 
yettiği ölçüde sizlere anlattık.

Yeni Paylaşım yukarıda belirttiğimiz 
ve daha başka pek çok konu ile siz-
leri bekliyor. Keyifli okumalar dileriz.

İkram Göktaş

paylaşımdan
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Menduh Kara, 
 KOBİ’lere Hızlı ve Yerel 

Çözümler Sunuyoruz
Türkiye Finans Katılım 

Bankası’nın Girişimci Bankacılıktan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Menduh Kara, Türkiye Finans’ın 
her şeyden önce bir KOBİ bankası 

olduğunu söylüyor ve KOBİ’lere 
başarılı olabilmek için mesajlar 

veriyor.

Coşkun Aral, 
Türkiye’nin En İyi Belgeselcisi

Yıllarca ‘‘Haberci’’ adlı programla 
ekranlarda oldu. Neredeyse iki 

kere turladığı dünyanın en küçük 
kabilelerinden en yüksek uygar-

lığı yaşayan insanların acılarını, 
sevinçlerini, yaşayış şekillerini bize 

gösterdi. İz Tv’nin kurucusu Coşkun 
Aral’ın hayatını merak edenlere şık 

bir röportaj sunuyoruz...

Gelenekle Moderni 
Buluşturan Kent: 

Eskişehir
Eskişehir, modern Türkiye’nin 

yüz akı olan bir kent olarak 
bilinmekle birlikte, köklü bir 
tarihi geçmişe sahiptir. Frig, 

Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı medeniyetlerinin 
izlerini halen bünyesinde 

barındıran Eskişehir, 
Cumhuriyet Dönemi’nin de 

parlayan yıldızı.  

Futbolun Efendileri
EURO 2008’i kazandı 

durmadı... Dünya Kupası 
2010’un en büyüğü oldu, 

bıkmadı... İspanyollar EURO 
2012’nin de şampiyonu 

olurken rakiplerine mesajı 
çok net verdi: Bu oyunda 

şampiyon belli, ikinci kim?
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Recep Bozlağan: 
Demokrasi, Ekonomi 

Sınavında Mı?
Konuyla ilgili Marmara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Recep Bozlağan’ı dinledik. 

Çin hususunda uzman olan, 
yerel yönetim konusunda da 

deneyimli bir isim olan Bozlağan 
bugün gelinen noktayı çok ilginç 

tespitlerle anlatıyor.

  Çıkmaz Sokakların Sonu
İnsanlığa Çıkar

“Nerede o eski komşuluklar?”, 
“Aynı apartmandayız birbirimizi 

tanımıyoruz…” eğer büyük bir 
kentte yaşıyorsak hepimiz duymu-

şuzdur bu memnuniyetsiz cüm-
leleri. Belki bizzat biz olmuşuzdur 

bu cümleleri kuran...

Sıcaklar ve Sağlığımız
Yaz aylarının en sıcak döne-

mini yaşadığımız bu günlerde 
“Sağlık” sayfamızda tam da 

olması gereken bir yazıyı 
sizlerle paylaşıyoruz. Doç. 

Dr. Ali Akben’den güneşten 
korunmanın yolları ve sıcakların 

sağlığımız üzerindeki etkisi… 
Bu yazıyı okumadan dışarı 

çıkmayın… 

Onları Kimse 
Durduramıyor 

Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmeler yani daha çok 
bildiğimiz tanımlama ile 

KOBİ’ler, ekonominin can 
damarını oluşturuyor. 

Esneklikleri sayesinde en ciddi 
ekonomik krizlere bile bana 

mısın demeyen KOBİ’lerin 
ekonomi dünyasındaki 

yükselişini durdurabilmek 
neredeyse mümkün değil…

2012 Bu İki Değerli İsme 
Adandı; Itri ve Şair Nabi

UNESCO, 2012 yılını bestekâr Itri 
ve şair Nabi yılı ilan etti. Sadece 

ülkemizde değil, uluslararası 
platformlarda da bu iki değerli isim 

çeşitli etkinliklerle anılıyor. 
Biz de bu iki ismi kaleme 

aldık.
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Türkiye’nin Finans’ı 
Türkiye Finans  
                      Kurumsal Kimliğini Yeniledi

bizden haberler



paylasim@turkiyefinans.com.tr    I     5

TTürkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, son iki yılda 
yaşadığı hızlı büyümenin ardından tüm iş süreçlerine yansıttı-
ğı gelişim ve atılım programını kurumsal kimliğini yenileyerek 

sürdürüyor. Logo ve amblemini yenileyen ve bunu tüm kurumsal 
kimlik çalışmalarına yansıtan Türkiye Finans, yenilenen yüzü 

ile finans sektörünün ağırbaşlı duruşuna sıcakkanlı bir görünüm 
kazandırıyor. “Türkiye’nin Finans’ı Türkiye Finans” mottosuyla 

sektöründe iddialı olduğunu vurguluyor.
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Yenilenen kurumsal kimlik hakkında bilgi veren Türkiye 
Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, “Son yıllarda finansal 
gücümüzü katlayarak istikrarlı bir büyüme sergilerken, bir-
çok yeniliğe de imza attık. Kurumsal kimlik dönüşümü, pro-
fesyonel iş yapış biçimimizin sonuçlarının müşterilerimize 
ve tüm paydaşlarımıza yansımasıdır. Bundan sonra da tüm 
çalışmalarımıza ‘Türkiye’nin Finans’ı Türkiye Finans’ sloga-
nımızı merkeze alarak yön vermeye devam edeceğiz” diye 
bilgi verdi. Gürerk, “Bu süreçte katılım bankacığının sağlam 
altyapısının ve finansman modelinin tam olarak algılan-
ması için uzun dönemli bir reklam kampanyası başlatmış 
bulunuyoruz’’ dedi.
Bankacılık sektöründeki birikimi ile katılım bankacılığı ko-
nusundaki uzmanlığını logo ve amblemine taşıyan Türkiye 
Finans, eski amblemindeki çiçek sembolünü de modernize 
etti. 
Finansın ağırbaşlı grisinden teknolojinin ve dijital dünya-
nın canlı mavisine degrade bir geçiş olan yeni kurumsal 
kimlikteki kırmızı çiçek de markanın dinamik yapısını ser-
giliyor.
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, “Gelişime 
odaklı istikrarlı bir büyüme sergilerken aynı zamanda bir-
çok yeniliği hayata geçirdik. Sermayemizi %122 oranında 
arttırdık. Şube sayımızı 190’a çıkardık. Yılsonuna kadar 
şube sayımızı 200’ün üzerine çıkarma hedefimizi hayata 
geçireceğiz. Finansal açıdan gücümüzü katlarken, çok 
daha kuvvetli bir şekilde yolumuza devam edebilmek için 
reorganizasyona gittik. Vizyonumuz ve misyonumuzdan 
organizasyon yapımıza, çalışma disiplinimizden iş sü-
reçlerimize, performans sistemimizden hedeflerimize 
kadar önemli bir gelişim sürecinden geçtik. Tüm bunları 
yaparken de temel prensibimiz olan katılım bankacılığı 
ilkelerinden ödün vermeden müşterilerimizin beklenti-
lerini karşılamaya devam ediyoruz. Şu anda yaşadığımız 
kurumsal kimlik dönüşümü, tüm bu başarılı süreçlerin 
sonuçlarının paydaşlarımıza bir yansımasıdır” şeklinde 
bilgi verdi. 

Türkiye Finans reklamlarıyla 
ilgi çekiyor
Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, yenilenen 
kurumsal kimliği paralelinde hazırladığı reklam kampan-
yası ile ilgi çekiyor. Hayatın içinden karelerin tercih edildiği 
Türkiye Finans reklam filmlerinde, doğallık sinema estetiği 
ile buluşuyor. Türkiye Finans, yılsonuna kadar toplam 12 
reklam filmini yayına sokacak.
Kurumsal kimliğini yenileyerek sektöründe yeni bir heye-
can yaratan ve bu kapsamda iletişim çalışmalarına ağır-
lık veren Türkiye Finans, faaliyetlerini hazırladığı reklam 
kampanyasıyla destekliyor. Katılım bankacılığı modelini 
anlatmak, sistemin farkını vurgulamak ve Türkiye Finans’ın 
sunduğu ürünlerin faydalarını aktarmak amacıyla oluştu-

rulan reklam kampanyasının filmleri ekranlarda dönmeye 
başladı.
Kampanya kapsamında farklı ürün ve hizmetlere ait reklam 
filmleri yayınlanıyor. Reklamlar, tasarrufların iyi değerlendi-
rilmesi, farklı ihtiyaçlara yönelik finansman ürünlerinin an-
latımı, kredi kartının sunduğu avantajların aktarılması gibi 
çeşitlilik gösteriyor. Türkiye Finans’ın yeni reklam filmleri, 
katılım bankacılığı finansman modelinin tam olarak algı-
lanmasını amaçlarken aynı zamanda sektöre de hizmet 
ediyor. 
Renklerin doğal olmasına özen gösterilen ve reklam este-
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tiği yerine, sinema estetiği tercih edilen filmlerde steril, ide-
alize bir yaşam tarzından çok, hayatın içinden bir anlatım 
tercih edildi. Naif bir yaklaşımın sergilendiği reklamlarda 
profesyonel bir kast yerine, amatör oyuncular ve gerçek 
kişiler rol aldı. 
Türkiye Finans’ın Kocaeli İtfaiyesi’nde çekilen ve Hac Fi-

nansmanı’nı konu edinen reklam filmi, Türkiye’de itfaiye bi-
nasında geçen ilk reklam filmi olma özelliği taşıdı. Sağlık fi-
nansmanı ürünü için çekilen reklam filmi Kadıköy Moda’da 
gerçek bir girişimcinin kurduğu butik bir pastanede geçti 
ve bu film de tüp bebek finansmanı üzerine Türkiye’de ya-
pılmış ilk reklam filmi oldu.
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İlişkilerini renklendirmek için evliliklerini yenileyen yaşlı bir 
çiftin neşeli hikayesini izlediğimiz Genel İhtiyaç Finansma-
nı filmi ve “Taşın taşın nereye kadar?” sloganıyla ev taşın-
malarında yaşanan sıkıntıları eğlenceli bir şekilde sunan 
Çilingir Mortgage reklam filmi, izleyenlerin yüzlerinde bir 
tebessüm oluşturdu.

3D tekniği ile hazırlanan ve  “Mutlu ederim seni” sloga-
nıyla hayat bulan Happy karakteri, günlük hayatımızın her 
alanında işimizi kolaylaştırıyor. Kart sahiplerinin muhtaçlara 
Kızılay işbirliğiyle yardım kolisi göndermesine aracılık eden 
Happy, Ramazan ayında da ekranlarda yer buldu.
Yılsonuna kadar toplam 12 reklam filmini yayına sokacak 
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olan Türkiye Finans, büyük bir imaj filmiyle de katılım ban-
kacılığı prensiplerini aktarmaya devam edecek. İmaj filmi, 
ünlü Alman yönetmen Thorsten Herken’in imzasını taşıyor. 
Çekimleri 3 günde 8 ayrı mekanda yapılan ve önümüzdeki 
günlerde yayınlanacak olan imaj filmi, prodüksiyon süreci 
de dahil olmak üzere 1 ayda tamamlandı.
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Menduh Kara, 
 KOBİ’lere Hızlı ve Yerel Çözümler Sunuyoruz 

T
Röportaj: Serbest Çelebi

Türkiye Finans’ın 
Girişimci Bankacılıktan 

Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Menduh 

Kara, Türkiye Finans’ın 
yıllardır KOBİ’lerin 

destekçisi olduğunu 
söylüyor ve KOBİ’lere 

başarılı olabilmeleri 
için mesajlar veriyor.

Bugün Türkiye ekonomisinin en büyük güçlerinden 
birini KOBİ’ler oluşturuyor. Hal böyle olunca da bankala-
rın en önemli müşterilerinden biri haline geliyorlar. Biz de 
KOBİ’lerin geleceğini ve Türkiye Finans’ın KOBİ’lere yönelik 
uygulamalarını öğrenmek için Türkiye Finans’ın Girişimci 
Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Menduh 
Kara ile bir araya geldik. KOBİ’lerin şimdilerde çok popüler 
olduğunu belirten Kara, Türkiye Finans’ın kuruluşundan iti-
baren bu alanda uzmanlaştığını söyleyerek, KOBİ’lere özel 
mesajlar iletti. Başarılı olmak isteyen KOBİ’lerin bu röportajı 
mutlaka okumalarını tavsiye ediyoruz… 
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bankamızdan

İlk olarak hemen soralım. Türkiye Finans, KOBİ Ban-
kacılığı üzerine ne tür çalışmalar yapıyor?

Bizim bu alanda birbirinden bağımsız iki tane fonksiyo-
numuz var. Birincisi, biz Türkiye Finans bünyesindeki 180 
bin KOBİ ve mikro firmanın yönetiminden sorumluyuz. 15 
milyon TL’ye kadar cirosu olan firmalar bizim iş ailemizin 
altında yönetiliyor. Şubelerde MİY olarak adlandırdığımız 
satış elemanlarımız var. Türkiye Finans’ın 190 şubesinin ta-
mamında varız ve 400 kişilik kadromuzla tüm müşterilere 
hizmet veriyoruz. 
İkinci olarak tahsilatlar kısmına ait fonksiyon ve biz iş aile-
mizin bünyesi içerisinde Tahsilatlar Müdürlüğü ile bu fonk-
siyonu yürütmekteyiz. Tahsilatlar Müdürlüğü’nün görevi 
bankanın bireysel ve ticari alanlarındaki tüm alacaklarını 
takip etmektir. 

“Müşterilerin %90’ından 
fazlası KOBİ”
KOBİ’lere nasıl ulaşıyorsunuz? Çalışma şeklinizden 
bahsedebilir misiniz?

Türkiye Finans yıllardır KOBİ’lerin yanında yer alan bir ban-
kadır. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Bu başlangıcı itibarı ile 
de böyleydi, gelişimi ve bugün geldiği noktada da bu şe-
kilde oldu. 2010 yılı itibarıyla yeni bir müşteri gruplandırma 
sistemine geçerek müşterilerimizi mikrolar, KOBİ’ler, ticari 
firmalar ve kurumsal müşteriler olarak ayırdık. Biz Girişim-
ci Bankacılık İş Ailesi olarak ciro sınırı 500 bin TL’ye kadar 
olan mikro firmalar ile ciro sınırı 500 bin TL ile 15 milyon 
TL arasında olan KOBİ firmalarıyla ilgileniyoruz. Bugün 
Türkiye Finans’ın ticari müşterilerinin %90’ından fazlası 
KOBİ’lerden oluşuyor. Türkiye’de büyük bir KOBİ pazarı var. 
BDDK, KOBİ’leri aylık olarak raporluyor. Bu raporlara göre 
de Türkiye Finans, KOBİ bankacılığında tüm sektör içinde 
önemli bir yer tutuyor.  Biz yeni müşteri bulmanın yanında 
mevcut müşterilerimizi de en verimli şekilde çalıştırmayı 
amaçlıyoruz. Çünkü içeride de çok ciddi bir müşteri port-
föyümüz var. Yeni müşteri kazanmaya devam ediyoruz, 
burada ciddi sonuçlar alıyoruz ama mevcut müşterilerimizi 
de göz ardı etmiyoruz. 

Müşterileri çalıştırmak, ne anlama geliyor?

Müşterileri çalıştırıyoruz derken şunu demek istiyorum, biz 
bir KOBİ’nin bütün işlemlerine talibiz. Kısacası tüm işlemle-
rini yapabiliyoruz. Bunun içerisine söz konusu firmanın dış 
ticaret işlemleri, ödeme sistemleri işlemleri (doğrudan tah-
silat sistemi, pos business kart, ticari kart vb.) , çalışanlarının 
maaşının ödenmesi gibi pek çok faaliyet giriyor. Yani o fir-

manın kendi iş hayatı içerisinde neye 
ihtiyacı varsa bu ihtiyaçları gerçekleş-
tiriyoruz. Bu alanda iyi olduğumuzu 
rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü 
her şeyden önce biz KOBİ’leri Genel 
Müdürlük’ten yönetmiyor, bu işi ye-
relde yapıyoruz. Şubelerimizde KOBİ 
müşterilerimizle özel olarak ilgilenen 
arkadaşlarımız var. Şubelerimiz, limit-
leri doğrultusunda KOBİ’lere 800 bin 
TL’ye kadar nakdi ve gayrinakdi fon 
desteği verebiliyor. Bu çok ciddi bir 
rakam. Bizim ilk amacımız KOBİ’nin 
işini şubede çözmek. Şube kendi iş 
kolu ve kendi çalışma şartları içerisin-
de başka herhangi birine ihtiyaç duy-
madan firmaların sorunlarını çözüyor. 
Bunu bir örnek vererek açıklamak 
gerekirse, Bingöl’deki bir KOBİ’nin 
ihtiyacını o şehirdeki satış ekibimiz 
çözüyor.  Bingöl’e başka bir yerden 
kıstaslarda bulunmuyoruz. Çünkü 
Bingöl’ü en iyi Bingöllüler bilir. Söz 
konusu firmanın sorunlarını yerelde 
çözemediğimiz zaman, Bölge Mü-
dürlüklerimiz devreye giriyor. Bölge 
Müdürlüklerinin 4 milyon TL’ye ka-
dar finansman desteği verme yetkisi 

Şubelerimiz KOBİ’lere 
800 bin TL’ye kadar 
kredi verebiliyor. Bizim 
ilk amacımız KOBİ’nin 
işini şubede çözmek.
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bulunuyor. Bu bir KOBİ için çok ciddi 
bir tutar. Çok nadir olarak, o da çok 
önemli işlerde, KOBİ’nin dosyasının 
Genel Müdürlüğe gelmesi gerekiyor. 
Biz KOBİ’lere yerel çözümler bulma-
ya çalışıyoruz. İlk hedefimiz bu. Ve 
bu hedefimizi hali hazırda yapabildi-
ğimizi düşünüyorum. Kısacası Türki-
ye Finans’ın KOBİ bankacılığında en 
önemli özelliği; bu işi yerelde çözme-
ye çalışmasıdır.  Yerelde oranın şartla-
rını bilen, oranın durumuna hakim in-
sanlarla bu işleri çözmeye çalışıyoruz. 

“KOBİ’leri  
dinliyoruz”
KOBİ’lerin en önemli sorununun 
ne olduğunu düşünüyorsunuz?

KOBİ’lere baktığınız zaman ana so-
runlarından biri iş ortaklarının KO-
Bİ’leri ne kadar taşıdığıyla ilgilidir. 
İyiyken herkes iyidir. Biz Türkiye Fi-
nans olarak KOBİ’lere sürekli, kesin-
tisiz ve de kaliteli hizmet sunuyoruz. 
Satışçılarımızın yani MİY’lerimizin 
ciddi bir bilgi birikimi var. Arkadaşla-
rımız KOBİ’lerimizin zaaflarını biliyor, 
neye ihtiyaçları olduklarını biliyor. Her 
bir MİY’imiz işletmelere ihtiyaçları 
doğrultusunda tekliflerde bulunuyor. 
Müşterilerin ihtiyaçlarından bağımsız 
bir ilişki kurmak istemiyoruz. Biz isti-
yoruz ki yapacağımız satış o firmamı-
zın ihtiyaçlarını çözsün; kısa, orta ve 
uzun vadeli ihtiyaçlarını görsün. Dok-
tora gidiyorsunuz, doktor sizi dinliyor 
ama en sonunda o sizin istediğiniz 
ilacı değil, kendisi hangi ilacı uygun 
görüyorsa o ilacı reçeteye yazıyor. 
Doktor sizi iyileştireceğini düşündü-
ğü ilacı veriyor. Biz de aynı şekilde 
KOBİ’leri dinliyoruz ve ona uygun bir 
çözüm bulmaya çalışıyoruz. 
KOBİ’lerin kendilerine faydası olabile-
cek bilgilere ulaşamaması nedeniyle 
kayıplar yaşamaları maalesef acı bir 
gerçek. Bu doğrultuda biz KOBİ’lere 
az önce belirttiğim şekilde bu gibi ko-
nularda danışmanlık yapıyoruz. Türki-
ye’de verilen teşvikleri ve bunları elde 
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bankamızdan

etmek için gereken zorunlu kriterleri çok yakından takip 
ediyoruz. Bu kriterleri elimizdeki KOBİ portföyü kriterleriyle 
karşılaştırıyoruz. Bu sayede teşvik almaya uygun durumda 
olan ancak bunun farkında olmayan müşterilerimizi açılan 
destek programlarıyla buluşturuyoruz. Geçen sene bu şe-
kilde KOBİ’lere 4 milyon TL’nin üzerinde hibe sağladık. Ay-
rıca burada eğer hibe yahut teşvik programına başvuran 
KOBİ’nin başvurusu kabul edilmez ise danışmanlık hizme-
tinin %50’sinin geri iade edilmesini sağlıyoruz. Ama bizim 
yönlendirmemizle yapılan başvuru işlemlerinin kabul edil-
meme ihtimali çok düşük. Çünkü biz bu programlarda en 
uygun adayları seçiyoruz. KOBİ’lerimiz için bu çalışmaları 
uzun zamandır yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.
Bu paralelde dış ticaret alanında özel bir ekibimiz var. Bu 
ekip dış ticaret yapan firmaları dolaşıp onları dinliyor ve 
onların ihtiyaçlarını öğrenerek onlara uygun çözümler bul-
maya çalışıyor.  
Diğer taraftan devletin sunduğu bazı imkanlar var. Bunlar-
dan biri teminat bulmakta zorlanan işletmelere yardımcı 
olması için kurulan Kredi Garanti Fonu(KGF)’dur. Şu anda 
Türkiye Finans KGF’de tüm bankalar içerisinde birinci sıra-
da yer almakta. Bu alandaki birinciliğimiz Türkiye Finans’ın 
KOBİ’lere verdiği önemi açık bir şekilde gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde mikro kredilere biraz daha fazla 
odaklanmak istiyoruz. Orada daha değişik ürünler çıkart-
mayı planlıyoruz. Bu alanda daha kolay kullanabileceğimiz 
daha hızlı sonuçlar alabileceğimiz ürünlere yöneleceğiz. 
2012 yılı içerisinde piyasaya değişik katılım bankacılığı 
ürünleri sunacağız. Özellikle bunlar, kartlı sistemler üze-
rinden daha hızlı işlem yapma imkanı sağlayan ürünler 
olacak. 

Peki, daha çok hangi sektörden müşterileriniz var?

Birinci sırada imalat sektörü var diyebiliriz, ama olmadığı-
mız bir sektör yok. İmalatta, ticarette, hizmetler sektörün-
de varız. Ama az önce belirttiğim gibi imalat sektöründe 
daha yoğun olduğumuzu söyleyebiliriz. 

Her yönüyle KOBİ’ler
KOBİ’lerin ekonomide neden ön plana çıktığını düşü-
nüyorsunuz?

Bu sadece Türkiye’ye özel bir durum değil. Az sayıda fir-
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manın iyi olması toplumun iyi olduğu anlamına gelmiyor. 
Bunun için toplum genelinin mutlu ve huzurlu olması 
lazım. Bu nasıl olur? KOBİ’ler eliyle olur. Çünkü KOBİ’le-
rin her biri toplumda önemli bir yer teşkil ediyor. Çün-
kü nüfus olarak kalabalıklar. Türkiye’de 3,2 milyon KOBİ 
olduğu biliniyor. Bunların sadece birer ortak olduklarını 
varsaysak bile bu çok ciddi bir rakama ulaşıyor. Unu-
tulmamalıdır ki bunların birçoğunun birden fazla ortağı 
var. Diğer taraftan bunların aileleri var, çalışanları var. 
Baktığınız zaman gerçekten de çok geniş bir kesimden 
bahsediyoruz. Diğer taraftan bir de bu işin ekonomik bo-
yutu var.  KOBİ’ler çok daha hızlı çalışabilen firmalar. Yani 
değişimlere daha hızlı uyum sağlıyorlar. Büyük firmaların 
girmek istemeyeceği, küçük gördüğü yahut yetersiz kâr 
marjı nedeniyle uzak durdukları alanlara giriyorlar. Tabii 
ki Türkiye’de kurumsal firmalar hala en büyük yeri teş-
kil ediyor. Ama arkada geniş bir alan var. Bu alanları da 
KOBİ’ler dolduruyor. Devletimiz KOBİ’ler konusunda ol-
dukça kararlı. Bu paralelde son dönemde KOSGEB’in çok 
güzel uygulamaları var. 

KOBİ’ler; mesajınız var
KOBİ’lere dergimiz aracılığıyla başarı sırları verebilir 
misiniz?

Ekonomide risk yönetim kuralları vardır. Başarılı olmak is-
teyen KOBİ’lerin de risk yönetim kurallarına uymaları gere-
kiyor. Türkiye’deki KOBİ’lere baktığınız zaman profesyonel 
bir finans yönetimleri olmadığını görürsünüz. Bir tane pat-
ron vardır. Patron üretime, satışa, finansa kısacası işletme-
nin her şeyine bakar. Bu tarz bir yapının sağlıklı büyümesini 
beklemek çok da doğru olmaz.
Ayrıca firmalar için nakit akımı hayati önem taşımaktadır. 
Firma çok kuvvetli olabilir ama nakit akımında bir uyum-
suzluk varsa firma bundan zarar görür.  Bu yüzden risk 
yönetimi ve finans yönetimi KOBİ’ler için olmazsa olmaz-
dır. Başarılı olmak isteyen KOBİ’ler bu unsurlara çok dikkat 
etmelidir. Eğer KOBİ risk yönetimi yapmazsa bu defa kendi 
dışındaki firmaların risklerini içeri almış olur. Tabi ki her iş-
lem bir risk unsuru taşır, ticaretin doğasında bu vardır. Ama 
alacağın risk seni öldürmeyecek. Unutulmamalıdır ki; bu 
işin bir gelir, bir de gider boyutu var. 
KOBİ’lerin giderlerini kontrol altına almaları lazım. Şu an 
baktığınız zaman bırakın KOBİ’leri, Türkiye’nin en büyük fir-
malarının odaklandığı yer gider kontrolüdür. Bu gider nasıl 
kısılabilir, nasıl kontrol altına alınabilir, nasıl değiştirilebilir 
bunlara bakmak gerekiyor. Bu konuya ilgi duyan KOBİ’ler 
şubelerimizdeki MİY’lerimizden destek alabilirler. Burada 
söylenmedik söz çok az, herkes her şeyi söylüyor. Ama 
şunu bilmek lazım; ticaret gittikçe farklılaşıyor. Bu farklılık-
lara uyum sağlamak gerekiyor. 

Menduh Kara Kimdir?
1998 yılında bankacılık 
hayatına başlayan Menduh 
Kara, 2002 yılından bu yana 
Türkiye Finans’ta çalışıyor. 
Yaklaşık 6 aydır Girişimci 
Bankacılıktan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev 
yapan Kara’nın, yoğun iş 
temposundan fırsat bulduğu 
zamanlarda yapmayı en çok 
sevdiği şeyler; yüzmek ve film 
izlemek. 
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Gelenekle Moderni Buluşturan Kent: 

EsKişEhir
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Gelenekle Moderni Buluşturan Kent: 

EsKişEhir E Fotoğraf: İlyas Yıldız

Eskişehir, modern Türkiye’nin yüz akı olan bir kent olarak bilinmekle birlikte, 
köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 

medeniyetlerinin izlerini halen bünyesinde barındıran Eskişehir, Cumhuriyet 
Dönemi’nin de parlayan yıldızı. 
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İstanbul’dan Doğu’ya doğru yol alırken, Anadolu bozkır 
kokusunu algıladığınız ilk kenttir Eskişehir. Aynı zamanda 
tezatların kentidir burası, adı gibi “eski” mi, yoksa son 
zamanda yapılanlarla “yeni” mi, bir başka ifadeyle ta-
rih mi, modern mi? Hangisi tanımlar Eskişehir’i? Belki 
yeni düzenlenen Porsuk Çayı’nı, Masal Parkı’nı, hey-
kelleri ve tramvayı görünce burasının “yeni” bir kent 
olduğunu düşünürsünüz. Lakin Dorylaion’dan kalma 
yapıtlar, Frig Vadisi, Seyit Gazi Türbesi, Odun Pazarı 
evleri gibi birçok tarihsel kalıntı da buranın “Eski”, yani 
köklü bir medeniyetin ürünü olduğunu size anlatır. Hü-
lasa Eskişehir, “Anadolu Uygarlıklar Beşiği” savının yaşa-
yan ispatıdır. 
Bütün bunlarla birlikte Eskişehir’i yıllar sonra tekrar Tür-
kiye’nin gündemine taşıyan iki önemli gelişme var. Bunlar-
dan bir tanesi “Hızlı Tren” çalışmalarında Eskişehir’in kilit bir 
öneme sahip olması, diğeri de Porsuk Çayı’nın temizlene-
rek Venedik, Amsterdam gibi kullanıma açılması… 
Sakarya Irmağı’nın en uzun kolu olan Porsuk Çayı, Eskişe-
hir’in ortasından geçerek, Yassıhöyük karşısında Sakarya 
Irmağı’na katılır. Uzun yıllar kirliliği ile kentliler için “dert” 
olan bu çay, bugün Eskişehir’e modern, yeni ve güzel bir 
hava katıyor. Afet Riski Azaltma Projeleri ile Çevre ve Doğal 
Kaynakları Koruma Projeleri kapsamında, Porsuk’un yata-
ğı temizlenmiş, zemin sıvılaştırma riskine karşı önlemler 
alınmış, üzerindeki eski köprüler yenilenerek süslenmiş ve 
aydınlatma grupları ile köprüler şık hale getirilmiş. Irmağın 
üstünde gezi tekneleri ve gondollar Eskişehirlileri ve turist-
leri şehrin içinde hoş bir gezintiye çıkarıyor. 

Gelenek ve moderni bir 
arada yaşatan kent
Eskişehir’de Porsuk çayı estetiği, gondollardan ibaret değil; 
ayın etrafı ve geçiş noktaları, şehrin diğer önemli arterleri 
gibi, heykellerle süslenmiş. Buna karşın, gelenek de ihmal 
edilmemiş ve tarihi camiler, çevre düzenlemeleri ve aydın-
latma projeleri ile daha da ilgi çekici hale getirilmiş. Bunların 
en iyi örneklerinden bir tanesi kentin merkezinde bulunan 
Reşadiye Camii ve çevre düzenlemesi. Led ışıkla geceleri 
aydınlatılan Cami, önündeki “yaralı kuş ve bahçıvan” hey-
keli ile birlikte enfes bir görüntü oluşturuyor. Eskişehir’e 
modern bir estetik hava katan bu görüntünün tamamlayıcı 
parçası ise yeni yapılan parklar. Eskişehir’deki yeşil alan-
ların geliştirilmesi için şehrin değişik bölgelerinde Avrupa 
standartları ve normlarına uygun, hektarlarca alana yayılan 
parklar yapılmaya başlanmış. Çok yakında tamamlanması 
planlanan bu dev parklarda, açık hava galerileri ve çeşitli 
festivallerin düzenlenmesi planlanıyor.  Bilim Sanat ve Kül-
tür Parkı, Kent Park ve Göletli Park’ta, içinde adalar bulu-
nan büyük göletler inşa edilmiş. Bu parklardan en etkileyici 
olanı ise Bilim Sanat ve Kültür Parkı… Masal binası, gölet, 
korsan gemisi, kuşları ve yeşilliği ile hafta sonları bütün Es-
kişehirlileri çeken bu park, belki de bölgenin en inovatif ve 
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Devrim Arabası’nın hüzünlü hikayesi 
Eskişehir’de
Yakın zamanda filmi de yapılan Devrim 
Arabaları’nın hüzünlü hikayesini artık herkes 
biliyor. Bizim bu hikayeyi bir daha anlatacak 
olmamızın sebebi ise bu öykünün Eskişehir 
topraklarında geçiyor olması. Bugün halen 
Eskişehir’de bir müzede sergilenen Devrim 
Arabaları’nın öyküleri 1961 yılının Haziran 
ayında başlıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel milli gururu okşayacak ve aynı 
zamanda Türk sanayisinin atılım yapmasını 
sağlayacak yerli otomobilin üretimi için talimat 
verir. 20 kadar idealist genç Eskişehir Devlet 
Demiryolları’nda çalışmaya başlarlar. Gece 
gündüz demeden çalışan gençler 29 Ekim 
1961’de araçları Cumhurbaşkanının önüne 
çıkarırlar. Mucizevi bir şekilde 4,5 ayda yapılan 
araçlar, Cumhuriyet Bayramı’nda halkın önüne 
çıkartılacaktır. Ama 28 Ekim günü, otomobiller 
trenle Eskişehir’den Ankara’ya taşınacaktır 
ve başına bir şey gelmemesi için benzin 
depoları boşaltılır. Ama tören öncesi araçlara 
benzin konulduğu unutulduğu fark edilir 
ve alelacele benzin getirilir. İlk araca benzin 
konulurken, Cemal Gürsel gelir ve ikinci araca 
biner. Doğal olarak benzinsiz araç 100 metre 
sonra öksürerek durur. Bu olaydan geriye 
ise Cemal Gürsel’in o meşhur vecizesi kalır: 
“Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama, doğu 
kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz. ” 
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Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nda 
çocuklar için masal şatosu ve 
korsan gemisi yapılmış.
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en büyük parklarından bir tanesi. 
Eskişehir’de son zamanlarda canlanan diğer bir şey ise ta-
rihi Odunpazarı evleri… 2000’li yıllara kadar yıkık, dökük 
ve izbe bir bölgeydi Odunpazarı. Belediye bu tarihi mirası 
yeniden canlandırmak için kolları sıvamış ve ilk olarak böl-
gedeki Tarihi Odunpazarı Evleri’nin yok olup gidenleri eski 
fotoğraflarına bakılarak tespit edilmiş. Daha sonra bu ev-
ler tarihi dokuları bozulmadan, müzeler, restoranlar, konuk 
evleri olarak kullanılmak üzere birebir yeniden inşa edilmiş, 
yıkılmamış olanlarda ise restorasyon çalışmaları yapılmış. 
Osmanlı mirası olan bu evler  Safranbolu’daki evleri hatırla-
tıyor ve Eskişehir’e mistik bir hava katıyor.  

Külliyeden geriye ne kaldı?
Amma velakin, yazının girişinde bahsettiğimiz M.Ö. 8. 
Yüzyıl’a kadar giden ve Anadolu’nun medeniyetler be-
şiği olduğunu gösteren daha çok eser görmek istiyor-
sanız Eskişehir kent merkezinin dışına çıkmalısınız. Bu 
bölgenin ne kadar derin bir gelenekten ve kültürel biri-
kimden kopup geldiğini görmek için “Baharat” ve “Hac” 
yoluna, yani Afyon istikametine doğru yol almalısınız. 
Bozkırlardan, sararmış buğday tarlalarından, yeşil bah-
çelerden geçerek Türkmen Dağı, Kırkız Dağı, Karadağ ve 
Yazılıkaya Platosu ile çevrelenen Seyit Gazi’ye ulaşınca, 
bir tepeden ilçeye “hami” gibi bakan Seyyid Battal Gazi 
Külliyesi’ni görürsünüz.   
Şehrin içine girip, taş bir yoldan, ağaçların arasından te-
peye doğru tırmanarak türbenin avlusuna ulaşıyorsunuz. 
Temmuz sıcağında serinlemek için konulan çeşme ve tür-
benin girişindeki kitabe karşılıyor sizi. Kitabede “Esselamü 
Aleyküm Ya Sultan Seyyid Battal Gazi” yazıyor. 1. Alaeddin 
Keykubat’ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptı-
rılan ve ilk zamanlar türbe ve camiden ibaret olan Külli-
ye’ye Osmanlılar medrese, imarethane, tekke ve dergah 
da eklemişler. IV. Murat, Revan seferi sırasında buraya bir 
kervansaray yaptırmış. Önce Kalenderi dervişlerinin, sonra 
Bektaşiliğin merkezi haline gelen Külliye, uzun yıllar med-
rese ve İslam bilimlerinin öğretildiği merkez işlevi görmüş. 
Külliyenin içinde odaları gezerken, çilehane, semahane, 
ekmek evi ve aşevi gibi tabelaları görünce adeta 100 yıl 
geriye gidiyorsunuz. Çile çeken, ibadet eden dervişler, ka-
rınları doyurulan fakirler gözünüzün önüne geliyor. Bugün 
ise burası sadece bir müze, sadece taş duvarlar ve hediye-
lik eşyalar karşılıyor sizi ve bir dönemin mimarisini göste-
ren kubbeler uğurluyor. Bu bölgeden ayrılırken “ne çok ve 
ne hızlı değişiyor” demeden edemiyorsunuz.
Elbette Eskişehir sadece Selçuklu ve Osmanlı Kültürü’nün 
izlerini taşımıyor. Türbenin hemen altındaki Seyitgazi ilçesi 
Yazılıkaya Platosu boyunca Frig ve Roma döneminin izlerini 
taşıyor. Roma ve Bizans döneminde Nakoleia adı ile önemli 
bir ticari ve dinsel merkez konumuna ulaşan ilçe, 1097’de 
Dorylaion Savaşı ile Bizans’ın elinden çıkar. Seyit Gazi’de 
bazı evlerin altından yapılan kazılardan halen Bizans döne-
mine dair tarihi kalıntıların bulunduğu rivayet ediliyor. 

Seyit Gazi Külliyesi ve hediyelik 
eşya satan kadınlar.
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Anadolu insanını anlatan 
güzel bir anekdot
Eskişehir’e veda etmeden önce başımıza gelen 
hoş bir anıyı paylaşmak isteriz. Çünkü bu küçük 
öykü Anadolu insanının kaybolmaya yüz tutmuş 
değerlerinin güzel bir örneğidir… Frigya Vadisi’nden 
ayrılıp gün batımı ile Eskişehir’e doğru yola çıkmak 
üzereyim. Küçük bir buzağı annesini emiyor. 
Fotoğrafını çekmek için makineyi kaldırıyorum, 
deklanşöre dokunuyorum ve bir kadın önümde 
beliriyor. “Bizim ineği mi çekiyon? Napcan çekip?” 
diye soruyor. Sonra sohbet etmeye başlıyoruz. Tek 
geçim kaynağının bu inekler olduğunu anlatıyor. 
Ama daha büyük inekler beslemek için imkanı 
olmadığını söylüyor, “Çünkü bu ineklerin beslenmeye 
ihtiyacı yok, kara sığırı bunlar, dağda otlarlar, sütleri 
az olur ama şükür bizi geçindiriyorlar.”
Ayrılırken “Bekle sana süt getireyim” diyor, 15 dakika 
sonra taze sağılmış, pet şişenin içine konmuş sıcak 
sütle geri geliyor. Parasını ödemek istiyorum, hem 
de fazlasıyla “Olmaz, siz bizim misafirimizsiniz, 
misafirden para alınmaz” sözleriyle paramı 
reddediyor. Israr ediyorum “Süt sizin tek geçim 
kaynağınız, onu da hediye edemezsiniz. Bu parayı 
ödemezsem inanın ben bu sütü gönül rahatlığıyla 
içemeyeceğim” diyorum.
“Ben de o parayı gönül rahatlığıyla alamayacağım” 
cevabı geliyor. “Parasını öderseniz sütü lütfen yerine 
bırakın. Biz Allah Rızası için veriyoruz.”
Aslında anlattığım bu sahne, Anadolu insanının 
konukseverliğinin, misafirperverliğinin en güzel 
örneklerinden bir tanesi. Şehirler büyüdükçe yavaş 
yavaş kaybettiğimiz, Sufi kültürünün, Yarenliğin, 
mükafatını sadece Yaratıcı’dan bekleyerek iyilik 
yapmanın ve iyi insan olmanın örnekleri hala 
Eskişehir’in köylerinde yaşanıyor.
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Frig Vadisi ise Seyit Gazi’den 
yaklaşık 30 km. mesafededir. Tali 
bir yolla ulaşılan Frig Vadisi’nin 
girişinde Yazılıkaya Köyü bulu-
nuyor. Bu köy adını hemen üst 
bölgesinde bulunan Frigler’in en 
önemli eseri, Frigkaya fasadla-
rının en görkemli örneği Midas 
Anıtı’ndan almıştır. Tabii aslında 
bu ad, bölgeye yerleşenlerin di-
liyle, yani “halk dili”yle oluşmuş. 
Henüz Frig Vadisi keşfedilmeden 
önce, bu bölgede yaşayanlar bu 
kayada ne yazdığını bilmedikle-
rinden, kale kapısına “yazılı kaya” 
adını vermişler. Halk arasındaki 
bu söylence zamanla hem köyün 
hem de bu tarihsel bölgenin adı 
haline gelmiş. 
Biz şehri gezdiğimizde Midas 
Anıtı onarımda olduğu için kapa-
lıydı. İlk olarak 1800 yılında W.M. 
Leake tarafından incelenerek ka-
bataslak çizimi yapılan bu anıta 
Midas adının verilmesini sebebi 
ise anıtın sol üst kısmındaki Frig-
çe yazıda Midai adının geçmesi 
imiş. Kale kapısının M.Ö. 8. Yüz-
yıl’da inşa edildiği tahmin edilen 
Frig Vadisi’nin en önemli eserleri 
ise Doğanlı Kale, Bitmemiş Anıt, 
Areyastis Anıtı ve su sarnıçlarıdır. 

Uygarlık taşlarla 
başladı
Frigliler taşları oyarak bir mede-
niyet inşa etmişler ve atalarımız 
“uygarlık taşlarla başladı” demiş. 
Zira bu taş oyuculuğu halen Es-
kişehir’in vazgeçilmez uğraşla-
rından ve önemli bir geçim kay-
naklarındandır. Lületaşı, Eskişehir 
civarında yerin 380 metreye ka-
dar derinliklerindeki madenlerden 
çıkarılır ve hammaddesi, magnez-
yum hidro silikat birleşiminde al-
kali bir kil mineralidir. Dünyanın en 
güzel pipolarının yapıldığı lületaşı, 
sepiolit adıyla da tanınır. Eskişe-
hir’e uğradığınızda, farklı desen-
lerde lületaşı ürünlerini hediyelik 
eşya olarak alabilirsiniz. 
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Çiğ Börek… 
Peki, Eskişehir’de ne yenir? Şehrin en 
farklı tadı ebetteki “Çiğ Börek…” Kırım veya 
Tatar mutfağının bir tadı olan Çiğ Börek ’in 
Eskişehir’e göçmenler tarafından getirildiği 
tahmin ediliyor. Eskişehir’de tek işi “Çiğ 
Börek” olan dükkanlar görürsünüz ve bu 
kentte börek sabah kahvaltısı olarak değil 
öğle veya akşam yemeği olarak da yenir. 
Peynirli ve kıymalı çeşitleri mevcut, buz 
gibi ayranla çok güzel gidiyor ve enfes tadı 
var. İçi dışına göre biraz geç soğuyor ve 
siparişiniz gelinceye kadar kokusu iştahınızı 
açıyor. Fiyatı gayet uygun, tadı da gayet 
güzel… Kesinlikle deneyin, afiyet olsun… 

M.Ö. 8. Yüzyıl’da inşa edildiği 
sanılan Frig Vadisi, Eskişehir’in 
ne kadar köklü bir yerleşim yeri 
olduğunu gösteriyor.
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Türkiye’nin En İyi Belgeselcisi, 

AralCoşkun

yaşam
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savaş fotoğrafçısı,   

macera insanı,  

belgeselci, gezgin 

savaş fotoğrafçısı,  

gezgin,  macera insanı,  

belgeselci
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Dünya’da en etkileyici ülke hangisi sorusuna: “Hindistan! Bazıları için çir-
kin, kirlidir. Ama benim görme biçimim farklı. Ben gastronomum, tarihçiyim, 
belgeselciyim. Bana fotoğraf verir. Bunun dışında Türkiye çok etkileyici gelir. 
Kentlerin de birer canlı olduğunu düşünürüm. Onlar da yaşarlar” diyen bir 
gezginden, belgeselciden, savaş muhabirinden, fotoğrafçıdan yani Coşkun 
Aral’dan bahsediyoruz. Gazeteciliğe küçük yaşta başlayan Aral, bir gazete-
ci, fotoğrafçı olarak bizlere gittiği ülkelerdeki tabloları gösterdi objektifi ve 
kalemiyle…Dünyanın neredeyse tamamını görmüş, yaşamış biri olarak Aral’a 
çocukluğundan, yetişkinliğine kadar  mesleği ve özel yaşantısıyla ilgili soru-
lar sorduk. Sorularımızı büyük bir samimiyet ile yanıtlayan Aral ile yaptığımız 
söyleşi ile başbaşa bırakıyoruz sizleri…

Küçüklüğünüze dair hatırladığınız 
ilk şey nedir?

Siirt... Siirt’in en büyük ve en modern 
evlerinden birine sahiptik. Kendime ait 
odam vardı ki bu, o dönemde büyük 
bir lükstü.

Foto muhabiri olmayı kafaya koy-
duktan sonra ailenizin ‘şipşakçı mı 
olacaksın oğlum?’ dediğini söyle-
mişsiniz bir yerde, doğru mudur?

Evet. Şimdi her anne, baba çocuğunu 
en yüksek yerlerde görmek ister. Bel-
ki de Türkiye’de insanların yüzde 99’u 
oğlunu, Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan gibi görmek ister. Türkiye’de çok 
az kişi de oğlunu bir astronot, bir mu-
cit, bir mağara araştırmacısı veya biyo-
log olarak görmek ister. Bu, nüfuslara 
endeksli bir şeydir. Var olmak ile varlıklı 
olmak arasında tercih yapan ailelerin 
seçimidir. Ailelerin bazıları çocuklarının 
varlıklı olmalarını ister, bazı aileler de 
var olmasını ister. Bu tercih bölgeden 
bölgeye, aileden aileye değişebilir.

Sizin aileniz ne diyordu?

Benim kökenim de Anadolu. Kozmo-
polit bir aileden geliyorum. Yani Arap-
lık, Kürtlük, Türklük var. O yüzden bizi 
belirleyen ailelerimizin kafalarından 
geçenler değildi. Babam beni iyi bir 
yerde görmek istiyordu. O yüzden ter-
cihimi doktorluktan yana yaptım ama 
başarılı olamadım. İşletmeyi kazandım. 
Ailem sevindi. Belki ailenin ileride işle-
rini derleyip toplayacak biri gibi gördü-
ler. Bir işadamı olacağımı düşündüler.

Peki, sonra ne oldu?

İşletmeyi bıraktım, gazeteciliğe baş-
ladım. Siirt’e çırak olarak gittiğim bir 
gazetede muhabirlik yapmaya başla-
dım. 1970’lerde sol harekete mensup 

Y
Röportaj: Serbest Çelebi

Yıllarca ‘‘Haberci’’ adlı 
programla ekranlarda oldu. 
Neredeyse iki kere turladığı 

dünyanın en küçük kabile-
lerinden en yüksek uygarlığı 
yaşayan insanların acılarını, 

sevinçlerini, yaşayış şekil-
lerini bize gösterdi. Türki-

ye’nin en iyi belgesel kanal-
larından biri olan İz Tv’nin 

kurucusu Coşkun Aral’ın 
hayatını merak edenlere şık 

bir röportaj sunuyoruz...
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kuzenim cezaevinden çıktıktan sonra 
ilk makinamı o verdi. Beni Günaydın 
gazetesinin ekonomi servisine gön-
derdi. O bile foto muhabiri olmamı 
istemiyordu. Onun kafasında bile ben 
bir ekonomisttim. Ama ben ekonomi 
servisinde üç-dört gün kalabildim.

Siz ne istiyordunuz?

Ben insansam, insanın olduğu her 
yerde olmalıydım. Ve o koşulları yaşa-
yıp aktarmalıydım. Özellikle acı çeken 
insanların koşullarını görüp diğer in-
sanlara aktarmak istedim. Çünkü ço-
cukluğumda kafamda kalan ilk imajlar, 
yıllarca sorguladığım şeyler hep gerici-
likti. Ben açıkçası

Siirt gibi bir ortamda sağlıklı büyütülmemiş bir ailenin içinde, bir gazetenin 
bile dört gün sonra ulaştığı bir ortamdaydım. Ailem beni daha iyi koşullarda 
büyüyeyim diye İstanbul’a gönderdi. Benden önceki iki kardeşim vefat etmiş-
ti. Genetik şifreme bakılsa bir sürü şeyin eksikliğinden kaynaklanan hastalıklar, 
nesilden nesile giden belki de soyağacımızda bile varolan travmalardı. Bun-
lardan kurtulayım diye ailem beni İstanbul’a göndermek istedi. Çünkü Siirt’te 
sağlıklı yaşam yoktu. İlk olarak bunun nedenlerini sorguladım. Babam aileyi 
toplama adına her şeyi yaptı. Bölgenin en büyük un fabrikasına sahipti ba-
bam. Desteklerle tekrar ayaklandırmaya çalıştı fabrikayı. Sorgulayıcıydım. 
Sağlıklı bir eğitim alsaydım, belki dünyada belirleyici bir insan olurdum. Muha-
bir olmak isteyişimin nedeni, ‘neden, kim, nasıl’ sorularına yanıt bulmaktı. Dok-
tor olmak istiyordum, çünkü insana ulaşmak istiyordum. İnsana ulaşmanın en 
iyi yolunun muhabir olmaktan geçtiğini fark ettim. Dayım doktordu. Doktorlar 
insanı var eden bütün sistemin tamircisidir. Keşkelerimden biri doktorluktu. 
İnsanın içine yolculuk yapıyorsun. Hiçbir zaman param olsun, hava atayım de-
medim. Hayallerimde bile süperman olmak vardı. Süperman olarak gidip so-
runları çözmek istiyordum. Gerekirse o uğurda ölmekti. Ölümümü bile böyle 
hayal ediyordum. Ama bir başarının ardından... Herkes böyle mi bilmiyorum. 
Babam pek istemedi, annem yüzünü astı foto muhabiri olduğumda. Çevrem-
de arkadaşlarım garipsediler, bana şipşakçı dediler. O zamanlar sevdiğim kızın 
annesi bile ‘bu adam şipşakçı değil mi?’ dedi.

Gazetecilik öldü
Yıllar sonra kariyeriniz hakkında aileniz ne dedi?

Babam 2000’de vefat etti. Ölmeden önce benden bile çok tanınan adam 
oldun, dedi. Okumayla geçti hayatım. Dünyayla buluşma isteğim belki de bu 
yüzden 10 yaşındayken başladı. Hayatım 16-17 yaşlarındayken Irak’ın Çukur-
ca sınırında kalan bir bölgesine gitmekle değişti. Serbest muhabirliği Savaş 
Ay ile birlikte başlatanlardan biri oldum. 1974’te girdiğim gazetecilik hayatım, 
Günaydın gazetesinden kovulmakla hareketlenmeye başladı. Gazetenin ge-
nel yayın yönetmeninin izniyle bir haber yaptım, patron beni kovdu. Onurlu-
yum, ruhban sınıf olarak nitelendirdiğim, köşelerine getirilen haberlerle yazı 
yazanlar gibi olmadım. Kimseye methiye düzmek için bir yere gitmedim. 
Uçaktan bir ülkeye bakıp ahkam kesmedim. Le Monde muhabiri bunları yap-
sa işten kovulur, ama bizde böyleydi. Yılmaz Özdil veya Bekir Coşkun gibi bir 
edebi dilim yok ama herkesin orada gördüklerini görüyorum, aktarıyorum. 
Vücudumda en çok tahrip olan yer ayaklarım, en çok eskittiğim aracım ise 
ayakkabım. Gazetecilikte özgül ağırlığınız dünyanın her yerinde aynı. İş ta-
kibi gazeteciler, libido yükseltici gazeteciler var, yedikleriyle içtikleriyle hava 
atanlar var, bir de sadece bu işi yapıp da karnını doyurmaya çalışan gariban 
gazeteciler var. Şu an gazetelere baktığınızda gazetecilik mesleğinin öldüğü-
nü söyleyebilirim.

İz TV nasıl gidiyor?

İyi gidiyor maşallah. Bir savaş alanı bizim için İz. Rakiplerimiz yani TRT geldi diye 
sevindik ama bizi geçemedi. Devletin bütün imkânlarına rağmen yapamadı.

Belgesel size ne ifade ediyor?

Hayatın kendisi. Sadece TV’de görülen görüntü değildir belgesel. Duvardaki 
bir resimdir. Bir belgesel hayatınızı değiştirebilir. Biz de bir şekilde tarih yazı-

Doktor olmak 
istiyordum 
çünkü insana 
ulaşmak 
istiyordum. 
İnsana 
ulaşmanın en 
iyi yolunun 
muhabir 
olmaktan 
geçtiğini fark 
ettim.
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yoruz. Gözlüğün tarihini, bilimin tarihi-
ni yapıyoruz bu kanalda.

Dünyanın hemen her yerini dolaştı-
nız. Görmediğiniz neresi kaldı?

Kamerun, Gabon, Kuzey Kore bun-
lar bilinen ülkeler. Buralara gitmedim. 
Kore biraz zor ama diğerlerine gi-
deceğim. Bir de ben gittiğim yerlere 
defalarca gitmeye devam ediyorum. 
Gittiğim ülkelerde turist gibi davran-
madığım için oranın insanı bile bulun-
duğum noktaları bilmez.

Bir insanın hayatına sığdırmakta 
zorlanabileceği yolculuklar değil 
mi bunlar?

Belki de. Ben izimi arıyorum. İnsanım 
çünkü. En büyük arzumu sorsalar, 
‘‘uzaydan dünyaya bakmak,’’ derim.

Bu kadar ülke insana ne öğretir?

‘‘Asla’’ dememeyi öğrendim. Var olma-
nın ne kadar değerli bir şey olduğunu 
öğrendim. Kozmos ile mikro kozmos 
arasındaki yerimizi öğrendim. Keşke 
bunlar bize bir şekilde aktarılsaydı, 
medeni ülkelerde olan ve imrendiği-
miz hayatlara sahip olurduk. Yaşam 
standardımız daha yüksek olurdu. Hala 
bireysel, toplumsal intikamlar, hesap-
laşmalarla yıpratıp duruyoruz kendimi-
zi. İnsan tarihinden bu yana biz bunları 
düşünseydik bu kadar kötü olmazdı 
her şey. Birbirimizi yok etme üzerine 
harcadıklarımızı mutlu olmak için har-
casaydık daha farklı olurdu dünya. 
Birbirimizi rahat ettirmek için harcaya-
bilirdik bütün enerjimizi. Uzaya, bilime, 
hastalığa ayrılan bütçelere bakın, bir de 
silaha ayrılan paraya bakın. Farkı anla-
yacaksınız. 



E Yazı: Özhan Yurtseven

EURO 2008’i kazandı durmadı... Dünya Kupası 2010’un en büyüğü oldu, bık-
madı... İspanyollar EURO 2012’nin de şampiyonu olurken rakiplerine mesajı 

çok net verdi: Bu oyunda şampiyon belli, ikinci kim?

Futbolun Efendileri 

spor
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Futbolun kültür tanımlarından biridir... “Kağıt üzerinde 
oynanmaz” derler... Öyledir de! Birbirinden önemli yıldız-
ları yan yana dizersin, ama bir takım haline getiremezsin. 
Olmaz... Başlarına dünyanın saygı duyduğu bir isim geti-
rirsin, yine de olmaz! Kimilerine göre halen ‘futbol tanrısı’ 
olan Diego Armando Maradona yönetimindeki Arjantin 
Milli Takımı’nın, dünyanın en büyük yıldızını kadrosunda 
bulundurmasına karşın 2010 Dünya Kupası’nda yaşadıkları 
başka nasıl açıklanır? Ya da Lampard-Gerard gibi hayalleri 
süsleyen orta saha oyuncularına sahip İngiltere Milli Takı-
mı’nın, büyük usta Fabia Capello yönetiminde bile kabus-
larına bir türlü son veremeyişi...
Gün gelir, yıldızları yan yana getirmekle kalmaz, takım ol-
mayı da başarırsın... Önüne geleni yıkıp geçer bazı başarıla-
ra ulaşırsın... Ama dedik ya, futbol bu... En kritik 
hedefe yürürken bu kez günlük performans-
lar kesiverir önünü, başaramazsın! Tüm 
dünyanın “Daha iyisi yok” dediği Barcelona 
ve Real Madrid’in, geçen yıl en büyük hedef 
olan Şampiyonlar Ligi’nde final görememelerin-
den güzel örnek var mı buna?
Ancak bazı takımlar da vardır ki, makine tadında oy-
namaya başlarlar futbolu... Futbolun içinde sürprizlerin 
temel kaynağı olan ‘insan hatalarını’ sıfıra indirircesine... 
Futbolu ‘kağıt üzerindeki hesapları’ yeşil zemine yüzde 
100 yansıtırcasına...
2008 Avrupa Futbol Şam-
piyonası, 2010 Dünya Ku-
pası derken 2012 Avrupa 
Şampiyonası’nda da kür-
sünün ilk basamağına 
çıkan, rakiplerine “Benim 
olduğum yerde siz ancak 
ikincilik için yarışırsınız” 
mesajını veren Boğalar...

Futbolda ‘kağıt 
üzerindeki 

hesapları’ yeşil 
zemine yüzde 100 
yansıtan tek takım 

İspanya Milli 
Takımı...
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Futbolu öyle bir hale getirdi ki İspanyollar, EURO 2012’den 
ya da herhangi bir büyük organizasyondan söz ederken 
kendilerini ayrı bir kefeye, rakiplerini ayrı bir kefeye koymak 
zorunda bıraktılar herkesi...
Ukrayna ve Polonya’nın ev sahipliğindeki EURO 2012 ön-
cesindeki temel soru da İspanya ile ilgiliydi. Son iki büyük 
turnuvanın açık ara en iyisi olan ve önce Avrupa sonra 
Dünya şampiyonu olan İspanyollara ‘Dur’ demek mümkün 
müydü? Ya da bunu yapabilecek bir takım var mıydı Av-
rupa’da?
Bunu yapmaya en yakın aday olarak Almanya gösteriliyor-
du. Ancak ne Panzerler ne de yarı finalde onları dize getiren 
İtalyanlar başarabildi İspanya’yı durdurmayı... Hem de fut-
bol olarak eleştirilen, tat vermediği düşünülen İspanya’yı...
Favori olarak geldiği EURO 2012’ye beklendiği gibi baş-
lamadı İspanyollar. C Grubu’ndaki ilk maçında İtalya’nın 
karşısına çıkan Vicente Del Bosque’nin ekibi, statik bir 
santrforunun olmadığı dizilişiyle şaşırtmıştı otoriteleri. Orta 
alanın en ön bölümünde Fabregas’ı kullanan İspanya, İtal-
ya karşısında 1-0 geriye düşmüş ama ardından 1-1’le eşitliği 
bulmuştu. Maç 1-1 sona ererken, İtalya’nın Di Natale ile bul-
duğu golün, turnuva sonuna kadar İspanya’nın kalesinde 
göreceği tek gol olduğundan kimsenin haberi yoktu. İtalya 
karşısında kaybedilen 2 puan sonrası, bir daha arkasına 
bakmadı İspanyollar... İrlanda’yı nefes kesen bir oyunla 4-0, 
ardından Hırvatistan’ı 1-0 yenerek C Grubu’nun ilk sırasına 
kurulmayı başardı Del Bosque ve ekibi... İtalya da 2. sıraya 
yerleşmişti.
Çeyrek finaller, turnuvada sürprizin olmadığı tek ayaktı 
belki de... Almanya, Yunanistan karşısında 4-2, İspanya, 
Fransa karşısında 2-0, Portekiz de Çek Cumhuriyeti 
önünde 1-0’la yarı finale yürüyordu. Çeyrek finalin en 
sert eşleşmesi olarak öne çıkan İtalya-İngiltere eşleşme-

sinde ise son sözü penaltılar söyledi. Son büyük turnuvala-
rın hemen hepsinde beyaz nokta kabusuyla evine dönen 
İngiltere, bu kez de İtalyanlar karşısında aynı kaderi yaşıyor 
ve 4-2’lik penaltı atışları sonucu eleniyordu. 
İspanya ile Portekiz, Almanya ile de İtalya final bileti için 
kapışacaktı. 
Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri bu noktaya dam-
ga vurdu. Almanya, İtalya karşısında büyük favori olarak 
çıktığı maçta ilk yarı dolmadan 2-0 geriye düşmüştü. Dün-
ya futbolunda “savunma ustası” olarak bilinen İtalya’ya 
bu aşamadan sonra 2 gol atmak zordu, öyle de oldu. Son 
dakikalarda penaltı golü Almanlar’a umut getirdi ama final 
bileti getirmeye yetmedi. Joachim Löw ve öğrencileri final 
göremeden evlerinin yolunu tutmuştu.
İspanya ile Portekiz arasındaki eşleşmede ise normal süre 
ve uzatmalar golsüz sona ermiş, karar anı için penaltı atış-
larına geçilmişti. Ve final vizesini alan taraf 4-2 ile Boğalar 
oldu. Finalin adı İspanya-İtalya olmuştu. 
Eşleşme öncesinde İtalya’ya karşı tarihinde hiçbir resmi 
maçın 90 dakikasında üstünlük sağlayamamış olması, İs-
panya için can sıkıcı bir istatistikti. Ama Boğalar bunun da 
üzerinden geldi. 
Finale enfes bir başlangıç yaptı Del Bosque’nin öğrencileri. 
14’te David Silva ve 41 Jordi Alba’nın golleriyle 2-0’lık avan-
tajı cebine koydu. Ve ikinci yarıda topa hükmeden oyun 
anlayışlarıyla rakibe şans tanımadı. Ortaya çıkan 4-0’lık 
sonuç, İspanya’ya hem kupayı getiriyor hem de futbolun 
efendisi olduğu yılların henüz bitmediğini bir kez daha bel-
geliyordu.

Turnuvanın Yıldızı: 
Futbolcular bazında 
diğerlerinden çok aşırı 
sivrilen çıkmadı. Hal böyle 
olunca da Türkiye’nin 
göğsünü kabartan Cüneyt 
Çakır’a biraz ayrıcalık 
yapmak, kabul edilebilir 
herhalde... Avrupa’nın elit 
hakemleri arasına girmek 
yetmedi, EURO 2012’ye 
giderek alkış aldı Çakır...

TURNUVANIN FENOMENİ: 

Belki şampiyonluk gelmedi 

ama Mario Balotelli, spor 

sayfalarının en çok konuşulan 

ismi olmayı başardı. Turnu-

vayı 3 golle kapatan Gana 

asıllı İtalyan oyuncunun, “Gol 

attıktan sonra sevinmem. Bu 

benim işim. Postacı mektup 

dağıttıktan sonra kutlama 

yapıyor mu” sözleri herkesin 

aklında yer etti. 
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TURNUVANIN HAYAL KIRIKLIĞI: Kuşkusuz Hollanda bu alanda liderliği kimseye bırakmadı. 2010 Dünya Kupa-sı’nda final oynadıktan sadece 2 yıl sonra tarihinin en kötü Av-rupa Şampiyonası performan-sına imza attı Portakallar. Tek puan bile alamayan Hollanda, ilk kez bir Avrupa Şampiyo-nası’nı galibiyet alamadan tamamladı. 

 Bir bakışta 

Euro2012

TURNUVANIN GOL KRALI: 
Avrupa Şampiyonaları tarihin-
de ilk kez gol krallığına 6 oyun-
cu birlikte ulaştı. İspanya’dan 
Fernando Torres, İtalya’dan 
Mario Balotelli, Portekiz’den 
Cristiano Ronaldo, Alman-
ya’dan Mario Gomez, Hırva-
tistan’dan Mario Mandzukic 
ve Rusya’dan Alan Dzagoev 
attıkları 3’er golle EURO 2012’in 
en skorer isimleri oldu. 

TURNUVANIN ALTIN

 ELDİVENİ: “Hücum maç, 

savunma şampiyonluk kazan-

dırır” diyenler yine haklı çıktı. 

Üst üste 3. kez şampiyonluğa 

ulaşan İspanya, hücumun-

dan çok savunma başarısıyla 

kupaya uzandı. İker Casillas da 

turnuvayı 6 maçta kalesinde 

yalnızca 1 gol görerek kapattı, 

TURNUVANIN TEKNİK 

DİREKTÖRÜ: Şampiyon her 

zaman haklıdır belki ama, 

Cesare Prandelli’nin İtalya’yı 

getirdiği noktaya da kayıtsız 

kalmak olmaz. Vicente Del 

Bosque gibi hazır bir takım 

bulmadı, emeğiyle finalist bir 

ekibi ortaya çıkardı. İtalya’nın 

hocası, ilk büyük turnuvada 

Çizme adına takdire değer bir 

performans ortaya koydu.

TURNUVANIN ASİST KRALI: En çok asist yapan oyuncu sıralamasında da 4 oyuncu birlikte ilk basamağa çıktı. İspanyol David Silva, Alman-ya’dan Mesut Özil, İngiltere’den Steven Gerrard ve Rusya’dan Andrey Arshavin, 3’er asistle bu alanda liderliği paylaştı.

TURNUVANIN HAREKETİ: İtalya ile İngiltere arasındaki çeyrek 
final penaltılara gitmiş, ilk iki vuruş sonrası Adalılar avantaj sağla-
mıştı. Ancak İtalya’nın pes etmeye niyeti yoktu. Direnişi başlatan ise 
Andrea Pirlo oldu. Tecrübe ve kalite kokan bir vuruşla topun dibine 
dokunuşu, İngiliz kaleci Hurt’u şaşkına çevirişi tam bir meydan oku-
maydı. “Panenka penaltısı” denilince akla artık EURO 2012 ve Pirlo 
da gelecek. 
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Y
Yazı: İlyas Yıldız

Yunanistan başta 
olmak üzere Avrupa 

Birliği’nin birçok ülkesi 
krizle mücadele ediyor. 
Demokrasinin yeşerdiği 

beşik olan AB, ekono-
mik bunalıma çözüm 

ararken, uzakta demok-
rasi kültürü ile tanışma-
yan Çin, liberal dünya-
nın ayakta kalması için 

fonların musluklarını 
açmış durumda. 

Liberal ekonomik mantık, demokrasi ile ekonominin 
doğru orantılı olarak geliştiğini kabul etti. Amerikalı Siyaset 
Bilimci Seymour Martin Lipset  1959 yılındaki çalışmasın-
da demokrasinin ancak belli bir iktisadi gelişmeden sonra 
mümkün olabileceğini ve ancak gelişmiş toplumlarda sü-
reklilik kazanabileceğini söyledi. Lipset’e göre, yoksul ülke-
ler diktatörlük ve oligarşi ile yönetilebilir. 
Hülasa son 20 yılda da liberal kuramın doğruluğu ortaya 
çıktı ve küresel ekonominin öncülüğünü demokrasinin de 
öncülüğünü yapan ülkeler yaptı. Çünkü liberal sistem, hür 
teşebbüsü serbest bıraktı, hür teşebbüsse rekabeti ve dola-
yısı ile inovatif fikirleri doğurdu. Avrupa ve ABD patent baş-
vurularında ve dolayısıyla insan hayatını kolaylaştıran yeni 
ürünlerin üretilmesinde liderlik yaptılar. Üretim alanındaki 
bu liderliklerini siyasi alana da taşıdılar, dünyanın pek çok 
ülkesinde demokratik sistemlerin gelişmesinde öncü duru-
ma geldiler. Kısacası ekonomi ve demokratik sistem birbirini 
geliştiren ve destekleyen bir sarmala dönüşmüş gibiydi.

Demokrasi, 
 Ekonomi Sınavında Mı?
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Hakeza bu gelişimin etkisiyle önce Sovyet bloğu çöktü, Çin 
liberal dünyaya kapılarını açtı ve bugün ise ateş Ortado-
ğu’nun kapısında. Ama son günlerdeki gelişmeler bilindik 
ekonomi ve demokrasi sarmal gelişim tezi ile ilgili kafalarda 
“acaba” sorusunu doğurmaya başladı. 
Avrupa Birliği’nin bir türlü pençesinden kurtulamadığı 
ekonomik kriz ve Yunanistan’dan, İtalya, Fransa gibi ülke-
lerdeki seçimler ve demokratik yöntemlerle iktidara gelmiş 
bazı siyasi liderlerin koltuklarını bırakmak zorunda olmaları 
gerçeği, demokrasi ve ekonomik gelişim öncülüğünün ev-
liliğini bitirdi mi sorusunu gündeme getirdi. 
Hakeza önümüzde bir de Çin örneği var. Sosyalist felsefe-
lerle liberal üretim mantığının harmanlandığı bir yöntemle 
yönetilen Çin’in demokratik bir ülke olduğunu söyleyeme-
yiz. Ama peki Çin’deki bu ekonomik büyümeyi nasıl açıkla-
yacağız? Acaba liberal kuramcılar yine haklı çıkacak mı, bu 
ekonomik kalkınma Çin’de demokratik dönüşümü tetikler 
mi? Ya da Çin bu haliyle kalmaya devam eder ve yeni bir 
örnek oluşturur mu? 

Finans Kuruluşları 
Türkiye’nin köklü bankaları 
ile mücadele edebiliyorlar
Konuyla ilgili Marmara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Recep Bozlağan’ı dinledik. 
Çin hususunda uzman olan, 
yerel yönetim konusunda 
da deneyimli bir isim olan 
Bozlağan bugün gelinen 
noktayı çok ilginç tespitlerle 
anlatıyor. “Ekonomik gelişi-
min” ancak “düşünce hür-
riyetinin” olduğu ülkelerde 
gelişebileceğinin altını çizen 
Bozlağan, Çin’in de bölünmeye hazır olması gerektiğini 
söylüyor.

Ekonomik gelişimin “demokrasi”yi, demokrasinin de 
iktisadi gelişmeyi tetiklediği söylenir. Dünyada son 
yaşanan gelişmelere bakarak bu kuramın hala doğru 
olduğunu söyleyebilir misiniz? 

Öncelikle şunu söylemeliyim demokrasi ve ekonomi ara-
sında paralelliğin olduğu doğrudur. Bu gerçekliği kabul 
etmeliyiz, çünkü insanların serbestçe düşünebildikleri, 
teşebbüs hürriyetlerine sahip oldukları, din ve vicdan öz-
gürlüklerine sahip oldukları, mülkiyet hakkına sahip olduk-
ları ortamlarda ekonomiler gelişebilir. Örneğin bundan 25 
sene önce Türkiye’de finans kurumları yoktu. Türkiye’deki o 
zamanki ekonomik şartlar eğer finans kurumlarının kurul-

masını engelleseydi, finans kurumları kurulamayacaklardı. 
Şu an kuruldular, birleştiler, yabancı ortaklar aldılar vesai-
re… Ne oldu? Finans kuruluşları güçlendiler. Eskiden birkaç 
tane şubeleri vardı, bugün Türkiye’nin her yerinde şubeleri 
var. Hatta bazı finans kuruluşları hem mali açıdan hem de 
hizmet açıdan öyle bir konuma geldiler ki artık Türkiye’nin 
köklü, yerleşik bankaları ile rekabet edebiliyorlar. Bu eko-
nomide serbestliğin bir sonucudur aslında. Bir başka örnek 
verecek olursak hava yolu taşımacılığı. Türkiye’de eskiden 
bir tekel vardı. Türk Hava Yolları üzerinden uçağa binmek, 
hava yolu ile ulaşım belirli bir ekonomik güce sahip kişilerin 
ulaşabileceği bir ayrıcalıktı. Sonra ne oldu bu konuda, iç ve 
yurt dışına yönelik tekeller kaldırıldı. Ve Türkiye’de birçok 
hava yolu şirketi kuruldu. Rekabet ortaya çıktı. 50 liraya, 60 
liraya, 70 liraya memleketin en uç yerine ulaşabiliyorsunuz. 
Ciddi anlamda bir rekabet ortamı oluştu. Eski tekel konu-
mundaki firmanın da kendi rakipleri karşısında yaptığı yatı-
rımlarla daha üst sınıfa hitap eden bir konuma geldi. Tabiri 
caizse sekmen değiştirdi. Ve dünyanın en önemli hava yolu 
şirketlerinden bir tanesi oldu. Avrupa’nın en iyi hava yolu 
ödülünü aldı. Şu anda dünyada en yaygın ilk 10 hava yolu 
şirketi arasına girdi. Bu nedir? Demokrasi düşüncesinin bir 
sonucudur. Eğer demokrasi düşüncesini toplumunuzda 
uygulamaya sokmazsanız ekonomik açıdan da özgürlük 
sağlayamazsınız. Dolayısıyla demokrasi iktisadi kalkınma 
açısından fevkalade önemli… Avrupa ülkeleri ve belki Ja-
ponya konjonktürel açıdan krize girmiş olabilirler ama bu 
belirli bir dönemle sınırlı. 

Eğer demokrasi 
düşüncesini 
toplumunuzda 
uygulamaya 
sokmazsanız, ekonomik 
açıdan da özgürlük 
sağlayamazsınız.
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İtalya bir süredir teknokratlara emanet edildi, hake-
za seçimlere kadar Yunanistan da teknokratlar başa 
geçmişti. Bu yeni bir dönüşümün habercisi olabilir 
mi? Ya da teknokrasi ne kadar demokratik bir yöntem 
kabul edilebilir?

Bu bazı ülkelerde, bazı zamanlar uygulanan bir yöntem. Ta-
bii bunu Türkiye’deki gibi değerlendirmemek lazım, çünkü 
bizim demokrasimiz onlarınki kadar yerleşmiş değil. 1971 
Askeri Muhtırası’ndan ve 1980 Darbesi’nden sonra Türki-
ye’de benzer bir durum ortaya çıktı. 2001 krizinden sonra 
Kemal Derviş’in Türkiye’ye getirilmesi de bu teknokrat yak-
laşıma bir örnektir. Ama bunlar dönemlik çözümlerdir, nihai 
devam etmez. Ama Çin’de bir teknokrasiden söz edebiliriz. 
Bazı siyasi elitler göstermelik seçimlerle tek parti iktidarı-
nı ellerinde tutmaktadırlar. Şayet bir ülkede insanlar siya-
si görüşlerini hür bir şekilde ortaya koyamıyorlarsa orada 
siyasetin tüm kurumları ile yerleşmediği apaçık bir şekilde 
ortadadır. Çin’de yönetimi eline geçiren insanlar genelde 
teknokratlardır. Çünkü Çin’de bürokrasi çok kuvvetli. 
Bizdeki bürokrasiye rahmet okutacak kadar hantal ve kendi-
ne içine kapanıktır. Dolayısıyla bunlar dönemsel şeylerdir. Ge-
lip geçicidir. Ve yine Yunanistan’a baktığımızda teknokratlar 
dayanamamıştır. Ve ülke seçime gitmiştir. Seçimle hükümet 
kuramayan ülke tekrardan seçime gitmiştir. Bu durum halk 
iradesine rağmen bir şey yapamayacağınızı gösteriyor.  

Peki, seçimle gelenlerin yine başarısız olması ve hal-
kın siyasetçilere güvenlerini kaybetmesi kaosa ne-
den olmaz mı?

Konuya bu şekilde ümitsiz bakmak doğru olmaz. Dünya 
tarihi bize sürecin böyle işlemediğini gösteriyor. Mesela 
Türkiye’yi örnek alalım 90’lı yılların koalisyonlu dönemleri 
2002 yılında Ak Parti iktidarına kapı açtı. Eğer 90’lı yıllar-
da bir istikrar yakalanmış olsaydı, belki daha farklı bir çizgi 
yakalanmış olabilirdi. Fakat 90’lı yıllardaki o hastalıklı yapı 
2002 yılında Ak Parti’nin iktidara gelmesine sebep oldu ve 
görünen o ki minimum 6-7 yılda daha iktidarda kalacak. 
Benzer durum gelişmiş ülkelerde de yaşandı. İngiltere’de  
70’li yılların bunalımı Margaret Thatcher iktidarını getirdi. 
Thatcher’dan sonra  aynı partiden, aynı siyasi gelenekten 
olan John Major 5-6 yıl daha iktidarda kaldı. Daha sonra 
göreve gelen İşçi Partisi’nin yaptığı bazı hatalar nedeniyle 
bugün İngiltere, Muhafazakar  Parti ve Liberal Parti’nin oluş-
turduğu koalisyon hükümeti ile yönetiliyor. İtalya zaten koa-
lisyonlar ülkesidir. Yani İtalya’da tek partinin iktidara geldiği 
örnekler neredeyse hiç yoktur. Almanya’da benzer bir siyasi 
gelenekten gelir. Bu tür siyasi geçişler bütün ülkelerde olur. 
3 yıllık, 5 yıllık belki daha uzun süren siyasi çalkantılardan 
sonra da bu ülkelerde siyasette kendi istikrarını yakalayarak 
gider. Bu konuda bir ümitsizliğe kapılmaya gerek yok.

Liberalizm kendi krizine 
kendisi çözüm üretir
Yani siz diyorsunuz ki; “Demokrasiler krize girseler 
bile bu geçici bir şeydir. Halkın ortak aklı doğru yolu 
bulur. ”

Tabii, kendi iç mekanizmaları ile bu krizlerden çıkarlar. Zaten 
kapitalizm olarak adlandırılan ekonomik görüşte, liberalizm 
olarak adlandırılan siyasi görüşün bu kadar uzun soluklu 
varlığını devam ettirmesinin altında bu yatıyor. Yani kendi 
krizlerine kendisi çözümler üretebiliyor. Her ne kadar kriz-
lerin frekansı artıyor, süreleri uzuyor, istikrarın süreleri kısalı-
yorsa da bu sistem kendi içinde çözümler üretebiliyor. Ama 
bu sistemin de hızla tıkanma noktasına gittiğini de ifade et-
mek lazım. 2007 yılından bu yana dünyada yaşanan krizin 
sebebi kapitalizmdir. Bu siyasi görüşün krizi değil, ekono-
mik görüşün krizidir. Siz diyeceksiniz ki kapitalizm zaten 
liberalizmin görüşü değil midir? Lakin vahşi kapitalizm ile 
kurumları iyi yerleştirilmiş kapitalizmi birbirinden ayırmak 
gerekiyor. Dünya özellik Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından 
sonra aslında vahşi kapitalizme doğru bir eğrilme var. Yani 
siz ciddi anlamda bir üretim gerçekleştirmeden bankacı-
lık ve sigortacılık üzerinden sermayeye hükmederek ciddi 
paralar kazanmaya başlıyorsunuz. Bu yöntem bir müddet 
sonra kurumlara olan güveni sarstı. Siz şayet sistemdeki 
emniyet mekanizmalarını  güncellemezsiniz, mevcut teh-
likelere karşı bu mekanizmaları desteklemezseniz bir müd-
det sonra krize girersiniz.
 Japonya’nın 90’larda girdiği kriz aslında 2000’li yıllarda 
batı ülkelerinin girdiği krizin belki de bir habercisiydi. Neydi 
sorun? Kendine aşırı güven… Çünkü Japonya 80’li yıllarda 
olağanüstü büyümüştü. Neredeyse Amerika’nın ekono-
misine yakın bir büyüklüğe sahip olmuştu. Ancak nüfusu 
Amerika’nın yarısı kadardı. Ortaya bir balon ekonomi çık-
mıştı. Japonya’da bir takım emniyet mekanizmaları deği-
şime ayak uyduramadı ve Asya Krizi’nden en büyük zararı 
gören ülke Japonya oldu. 10 yılda zor toparlandı. Belki de 
sistemin kendi kendini yenilemesi için bu krizlerin oluşması 
gerekiyor. Birçok batı ülkesinde çok acı reçeteler uygula-
nıyor, ağır tasarruf tedbirleri hayata geçiriliyor, bankacılık 
sistemi, sigortacılık sistemi, para piyasaları, sermaye piya-
saları yeniden düzenlenme ile karşı karşıya. Hatta birçok ül-
keden yeniden düzenlenme için radikal önlemler alındı. Di-
ğer yandan Avrupa Birliği de kendi içinde bir takım fonlar 
oluşturuyor. Kemer sıkma politikasına uymayan ülkelerin 
parasal birlikten çıkarılmasına dair yüksek sesle tartışmalar 
yapılıyor. Bu demek oluyor ki sistem kendi içinde çözümler 
arayabiliyor. Ülkede demokrasi yerleşmemişse bu tür çö-
zümler bulamazsınız. 
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‘‘Çin’in yerini 
Hindistan alacak’’

Uzakdoğu Asya Ekonomisi 
Çin’in Elinde
Peki ya Çin?

Çin istisnai bir örnek… Neden? Hindistan da Çin gibi kala-
balık bir ülke ve Çin kadar olmasa da geniş topraklara sa-
hip bir ülke…  Yüz ölçümü Türkiye’nin dört katından büyük. 
Nüfusu Çin’in nüfusunun neredeyse %90’ına ulaşmış du-
rumda. Ama Çin’in ulaştığı ekonomik gelişmeye Hindistan 
ulaşamıyor. Çin’in yıllık ortalama büyümesi 8 ile 10 aralığın-
da, Hindistan’ın büyüme aralığı ise 5 ile 7 arasında. Neden 
Çin Hindistan’dan farklı? Birincisi Çin dışa daha önce açıldı, 
Hindistan ise Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra dışa açılma 
sürecine girdi. Çünkü eski müttefiklerini kaybetti Hindistan… 
Dolayısıyla 80’li yılların sonunda dışarıya açılmaya başlayan 
Çin, Hindistan’dan 10 yıl önce dışarıya açılma sürecine girdi 
ve bu süreci büyük ölçüde tamamladı. Çin’in doğu kıyıların-
da Şanghay, Nankin, Tientsin ve Fujiyung gibi son derece 
gelişmiş şehirler var. Güneyde ise Shenzhen ve Guangzhou 
gibi gelişmiş şehirler bulunuyor. Bunlar ekonomik anlamda 
çok büyük yol almış şehirler. Bugün Şanghay’ı geldi-
ği nokta açısından ancak Tokyo, Chicago ve New 
York ile kıyaslayabilirsiniz. Diğer şehirlerini ancak 
Osaka ile kıyaslayabilirsiniz. Ya da Amerika Bir-
leşik Devletleri’nden Philadelphia ile kıyaslaya-
bilirsiniz. Çin’in bu duruma gelmesinin iki ne-
deni var, birincisi burada yaklaşık 30 yıllık bir 
çaba var, ikincisi de yabancı sermaye Çin’de 
ciddi destek sağladı ve ayrıcalık gördü. 
Ayrıca Çin’in büyük bir pazar olması ve bunun 
yabancı ülkeler açısından bir avantaj olarak görülmesi 
çekim noktası olmasını sağlıyor. Ayrıca siz Çin’de üretim 

yaptığınız zaman sadece Çin pazarına mal satmıyorsunuz, 
kalabalık nüfuslu uzak doğu ülkelerine de mal satıyorsu-
nuz. Japonya’ya, Kore’ye, 200 milyon nüfusu aşkın En-
donezya’ya, 80-90 milyon nüfuslu Filipinlere, Vietnam’a, 
Tayland’a satıyorsunuz. Dünyanın yeni gelişen ülkelerine 
mal satıyorsunuz. Çin’in bir başka özelliği daha var, Çinliler 
yaklaşık 1500 yıldır Uzakdoğu’da ticareti ellerinde bulun-
duruyorlar. Malezya, Endonezya, Filipinler ekonomisi Çin’in 
elinde. Singapur’da nüfusun %40’tan fazlası Çinliler’den 
oluşuyor. Çin’in ekonomik olarak gelişmesinde bunun gibi 
onlarca sebep sayabiliriz. 
Ama bugün Çin de farklı bir noktaya geldi. Bundan 5-6 yıl 
önce işçi ücretleri ortalama 30 ile 50 dolar arası değişiyor-
du, ama bugün 150-200 dolara ulaştı. Yani ekonomik ge-
lişme orada da maliyetleri artırmaya başladı. Asgari ücret 
arttı, memur ücretleri yükseldi, hammadde maliyeti arttı 
vesaire. Dolayısıyla Çin göreceli olarak avantajlarını kaybet-
ti ve yavaş yavaş Çin’in yerini Hindistan alacağa benziyor. 
Fakat orada da çok ciddi kültürel farklılıklar var. Tam olarak 
Çin’in yerini alamaz ama kayda değer bir rakip olabilir. 
Hülasa Çin ekonomik gelişimin sistemi değiştirdiği noktaya 
geliyor yavaş yavaş… Çin siyasi olarak ipin ucunu zor tutu-
yor. Çünkü 54 ayrı etnik unsur var ve Çinliler kendi arala-
rında homojen bir yapıya sahip değiller. Kültürel anlamda 
farklılar var. Güney ve Kuzey Çin tarih boyunca birbirinden 
kopuktur. Hep birbiri ile savaşmışlardır. Ayrıca Çinlilerin dı-
şında içlerinden 53 tane daha etnik unsur var. Uygur Türk-
leri var, Moğolistanlılar var, Tibetliler var, Kantonezler var. 
Ayrı bir dil konuşuyorlar ve Çinlilerden hoşlanmıyorlar. 

Aslında Çin Avrupa Birliği 
gibi?

Çin A.B.D’nin içine kapalı 
daha otokritik, daha totali-

ter hali. Eğer Çin demokra-
tikleşme adı altında bir takım 

adımlar atarsa Sovyetler Birliği 
gibi dağılmaya başlar. Hatta Sov-

yetler’den daha farklıdır, çünkü Rus 
her yerde Rus’tur, bölgeler arasında 

konuşulan dilde  sadece bir takım ağız 
farklılıkları var. Ama öbür tarafta yani 

Çin’de lehçe farklılıkları var ve daha hete-
rojen bir yapıya sahip. Çin’deki yöneticiler de 

bunu gördüklerinden, Sovyetler’in dağılışından 
sonra ipleri daha da sıkılaştırdılar. Ama ekonomi 

geliştikçe, halkın talepleri artacak ve bu da parça-
lanmayı getirecektir. Demokratikleşme adımları 
atıldıktan sonra Çin ya parçalanma sürecine gire-
cek ya da kendi içinde özerkliklerin çok olduğu bir 
yapıya doğru evrilecektir. Ama istese de demok-
rasinin kenarında duramaz çünkü dünyadaki tek-
nolojik gelişmeler toplumlar arası iletişimi artırdı 
ve siz artık toplumları açık hava hapishanelerinde 
tutamazsınız. 
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Eskişehir Şube Müdürü Adnan Aşağıçay: 

Eskişehir, Parlayan 
Bir Yıldız Olacak

E
Yazı: Kübra Demir

“Eskişehir, lokas-
yon olarak çok önemli 
bir yere sahip. Burası 
sahip olduğu güzellik-
lerle büyük bir çekim 

merkezidir. Eskişehir’in 
gelecekte parlayan bir 

yıldız olacağını düşünü-
yorum”

Türkiye Finans Eskişehir Şube Müdürü Adnan Aşağı-
çay, Eskişehir’in lokasyon olarak çok önemli bir yerde ol-
duğunu söylüyor. Özellikle Ankara İstanbul arası Hızlı Tren 
Projesi’nin 2013 yılında bitmesiyle birlikte şehrin gelişiminin 
farklı bir ivme kazanacağı görüşünde. Kısacası Aşağıçay’la 
A’dan Z’ye Eskişehir’i ve Eskişehir ekonomisini konuştuk. 
Tüm bunları kendisinden dinlerken Aşağıçay’ın bu iş yo-
ğunluğunun içerisinde motivasyonunu artırmak için sanat-
sal faaliyetlere ağırlık verdiğini öğrendik. 

İlk olarak bize şubenizi anlatır mısınız?

Eskişehir’de 1996 yılında ilk katılım bankası olarak açılan 
şubemiz yaş ortalaması genç, heyecanlı ve dinamik kadro-
suyla iyi bir ivme yakalamıştır. Dinamik ekibimiz ile Katılım 
Bankaları bilinirliliğini artırarak, tabiri yerindeyse kaldırıl-
mamış taş bırakmama düsturu ile çalışıyoruz. Şubemizi 
daha iyi yerlere taşıma gayreti içerisindeyiz. Türkiye Finans 
Eskişehir şubesi olarak Organize Sanayi Bölgesi başta ol-
mak üzere bütün sektörlerle çalışıyoruz. Bunları sıralamak 
gerekirse tarım, sanayi, ticaret ve inşaat sektörlerinin her 
birinde varız. Şubemiz 13 kişi ile faaliyet göstermektedir. 
Bütün servislerde personel istihdam edilmiş durumdadır. 
Pazarlama kadrosunda ticari segmentte 1, girişim seg-
mentinde 2, kişisel segmentte 2 ve kitle segmentinde 2 
olmak üzere toplamda 7 pazarlamacı elemanımız mev-
cuttur. Çok büyük bir pazarlama gücüne sahip olduğu-
muzu söyleyebilirim. Unutulmamalıdır ki; klasik bankacılık 
anlayışı olan müşteriyi şubede bekleme dönemi bitmiştir. 
Başarının sırrı dışa açık pazarlama aktivitasyonlarında yat-
maktadır. 

Çekim merkezi, Eskişehir
Eskişehir’i kısaca anlatabilir misiniz?

Eskişehir, lokasyon olarak çok önemli bir yere sahip. Es-
kişehir’in Ankara ve İstanbul’a yakın olmasından dolayı 
merkezi İstanbul’da olan birçok firmanın imalathaneleri 
burada yer almaktadır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 
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Eskişehir Şube Müdürü Adnan Aşağıçay: 

Eskişehir, Parlayan 
Bir Yıldız Olacak

Bursa ve İstanbul’daki fiyatlara göre daha caziptir. Bunun 
için de burası büyük bir çekim merkezi oluşturmaktadır. 
Gelecekte Eskişehir’in parlayan bir yıldız olacağını düşü-
nüyorum.

Eskişehir ekonomisinden bahsedebilir misiniz?

Eskişehir, geçtiğimiz yıl itibarıyla yaşam kalitesi stan-
dartlarında 3. il seçilmiştir. Eskişehir’in 2 adet üniver-
sitesi, 100.000 kişilik (Açık öğretim için gelenler dâhil 
olmak üzere) öğrenci hacmi vardır. Bu durum şehrin 
kalifiye eleman ihtiyacını karşılamada büyük katkı sağ-
lamaktadır. Şehrin üniversitelerinin öğrenci potansiyeli 
inşaat sektörünü tetiklemiştir. Özellikle üniversitelere 
yakın semtlerde apart otel inşaatı patlaması yaşanmıştır. 
Şehrin eğitim kalitesi, sosyal altyapı kalitesi ile yakalanan 
kaliteli yaşam standardı beraberinde göçü getirmiştir. 
Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren’den sonra şimdi de Eskişe-
hir-İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin 2013 
yılında sona ermesiyle şehrin gelişiminin farklı bir ivme 
kazanacağını düşünüyorum.   Ayrıca son iki yıl içerisinde 
devletin verdiği teşviklerle Alpu Ovası’nda büyükbaş süt 
hayvancılığı gelişim göstermektedir. Bu alana yatırımlar 
zaman geçtikçe artmaktadır. Tarımın yanında Organize 
Sanayi Bölgesi’nde özellikle imalat sektöründe birçok fir-
ma yer almaktadır. 

Adnan Aşağıçay Kimdir?
Denizli doğumlu Adnan 
Aşağıçay, Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
mezunu. Üç yıldır Türkiye Finans 
Katılım Bankası’nın Eskişehir 
Şube Müdürü görevini üstlenen 
Aşağıçay evli ve üç çocuk 
babası. En büyük hedefinin 
şubeyi en iyi yerlere getirmek 
olduğunu söyleyen Aşağıçay, 
işten sıkıldığı zamanlarda 
motivasyonunu artırmak için 
yürüyüşler yapıyor, haftada en 
az iki kere tenis oynuyormuş. 
Aynı zamanda piyano da 
çaldığını öğrendiğimiz 
Aşağıçay, “İş dışında 
motivasyonumu artırmak için 
bu tür sanatsal çalışmalara 
ağırlık veriyorum. Bunlar da 
bana zindelik katıyor” diyor. 

Soldan sağa;
Fatih Durak,  
Alper Aker, 
Fatma Bülbül, 
Huriye Düz, 
Hakan Temiz, 
Adnan Aşağıçay, 
Ramazan Çakmak, 
Gürkan Fatih Tektaş,
Şeyman Keskin 
Koyunlu, 
Semih Mutyılmaz, 
Seyithan Eriman.
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Onları Kimse 

Durduramıyor 

ekonomi

K
Yazı: Kübra Demir

Küçük ve Orta Bü-
yüklükteki işletmeler 
yani daha çok bildiği-

miz tanımlama ile KO-
Bİ’ler ekonominin can 
damarını oluşturuyor. 
Esneklikleri sayesin-

de en ciddi ekonomik 
krizlere bile bana mısın 

demeyen KOBİ’lerin, 
ekonomi dünyasındaki 
yükselişini durdurabil-
mek neredeyse müm-

kün değil…

Uzun zamandır gündemimizi meşgul eden konuların 
başında geliyor “yerli otomobil üretimi”. Yerli otomobilimiz 
bir gün olacak mı bilinmez ama Trabzonlu bir KOBİ tüm bu 
konuşmaların arasında sıvadı kolları ve yerli kamyon üret-
ti. Şaka değil. Sağlamlar Ağır Sanayi adlı bir firma “yapa-
mazsın” diyenlerin inadına yerli kamyon üretmeyi başardı. 
Firmanın sahibi Ahmet Sağlam en büyük hedeflerinin seri 
üretim yapacakları bir firma kurmak olduğunu söylüyor. Bu 
örnekleri uzatabilmek mümkün. Onlara KOBİ diyoruz. Yani 
kelime anlamı olarak her ne kadar küçük de olsalar, kimi-
lerine göre boylarından büyük işlere kalkışıyorlar ve Türki-
ye’nin adını sadece ülkemizde değil, uluslararası platform-
da da gösteriyorlar. Biz de sınır tanımayan, tüm ekonomik 
krizlerle kıyasıya mücadele ederek yenilmeyen KOBİ’leri 
ve bu KOBİ’lerin Türkiye ekonomisine olan katkılarını ele 
aldık bu sayımızda… Ele almakla yetinmedik bir de bu işin 
erbaplarından dinledik onların hikâyesini…

Kim bunlar?
Tabi ki ilk olarak K-O-B-İ harflerinin bir araya gelmesinden 
oluşan bu kavramın harfler bir araya geldiği zaman ne an-
lam ifade ettiğine bakalım. KOBİ, “Küçük ve orta büyüklük-
teki işletme” kelimelerinin kısaltması. Lakin bu kısaltmanın 
yanı sıra değerinin artmasıyla birlikte her geçen gün KO-
Bİ’ler için farklı bir tanım yapılıyor.  En bilinen tanımı ise 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekle-
me İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB) yapıyor. KOSGEB’e göre 
KOBİ’ler “imalat sanayisinde, hisselerinin %25’inden fazlası 
büyük işletmelerin elinde olmayan, 1’den 250’ye kadar işçi 
çalıştıran” şirketler olarak ifade ediliyor. Bu tanımlama ile 
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Onları Kimse 

Durduramıyor 
sınırlı kalmıyorlar velhasıl. İşte KOBİ çeşitleri:
Mikro Ölçekli İşletme: Bünyesinde yıllık 10 kişiden az ça-
lışan barındıran ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilanço-
su 1 milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeleri kapsıyor. 
Küçük Ölçekli İşletme: Bünyesinde yıllık 50 kişiden az 
çalışan barındıran ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilan-
çosu 5 milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeleri kapsıyor. 
Orta Ölçekli İşletme: Bünyesinde yıllık 250 kişiden az 
çalışan barındıran ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilan-
çosu 25 milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeleri kapsıyor. 

Her biri altın değerinde…
İster mikro, ister küçük, isterlerse de orta ölçekli olsunlar 
her biri bugünün ekonomisinde altın değerinde özelliklere 
sahipler. İşte bu özelliklerden bir kaçı: 
 » Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği 

sağlıyorlar. 
 » Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam imkânı ya-

ratıyorlar.
 » Ekonomik dalgalanmalardan esneklikleri sayesinde 

daha az etkileniyorlar. 
 » Bölgelerarası kalkınmaya katkıda bulunuyorlar. 
 » Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez destekleyici-

si ve tamamlayıcısılar. 
 » Ekonominin en büyük denge ve istikrar unsurları ola-

rak ifade ediliyorlar. 
 

Ekonomideki rolleri
Tüm bu özelliklere sahip olunca ekonominin can damar-
larından biri olmaları da kaçınılmaz oluyor. Tabi ekonomik 
kalkınmadaki rolleri tanımı gibi ülkeden ülkeye göre de-
ğişiklik gösteriyor. Ülkemizde yaklaşık son açıklanan ra-
kamlara göre 1 milyon 800 bin KOBİ var ve her geçen gün 
sayıları artıyor. Bunlardan 250 bini imalat sanayiinde faali-
yet gösteriyor. Amerika’da yapılan bir araştırma KOBİ’lerin 
ülkemizde nasıl da hızla çoğaldığına bir kanıt niteliğinde. 
Bu araştırmaya göre Amerika’da 12 kişiden 1’i sadece kendi 
işini kurmayı düşünürken, ülkemizde bu oran her 2 kişiden 
1’i olarak gösteriliyor. Ve her ne kadar farkında olmasalar 

da bölgesel kalkınmayı güçlendiriyorlar, dengeli kalkın-
mayı sağlıyorlar, yeni iş imkânları yaratıyorlar ve böylelikle 
istihdamı tetikleyici çok büyük bir güce sahip oluyorlar. 
Özellikle esnek bir yapıya sahip olmaları yenilikleri teşvik 
ediyor. 

Riskler de yok değil
Kısacası bir hayli dinamik bir yapıya sahipler. Lakin dinamik 
bir yapıda dahi olsalar onların da ciddi sorunları var. Tek 
amaçları global pazarda başarılı olarak, seri üretim yapan 
firmalar haline dönüşmek olan KOBİ’lerin yapacağı en kü-
çük bir hata sonucunda piyasadan silinme riskleri de var. 
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Şimdi bu konuyu uzmanlarından dinleyelim. Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan, KOBİ’lerin 
işbirliği yaparak çok büyük bir güç elde edeceklerini söy-
lüyor. Kaplan “KOBİ’lerin işbirliği ve ortak akıl oluşturarak 
birlikte iş yapmalarını destekliyoruz. KOBİ’lerin rekabet gü-
cünü artıracak yeni bir kültür oluşturma gayreti içerisinde-
yiz. İşletmeler rekabet edebilmek için ya farklı ya da güçlü 
olmalı… Rekabetçi olmanın en önemli adımı hedefli, planlı 
ve programlı çalışmadır. Bunun yanında, işletme herkesten 
farklı bir yapıya kavuşuyorsa rekabette bir adım öne geçi-
yor demektir. İşletmeyi rekabette bir adım öne çıkartacak 
unsurlardan birisi de güçlü olmak. Güçlü sermaye birlikte-
likleri, rakiplere göre daha iyi organizasyon yapısı işletmeyi 
bir adım öne çıkartır. Ülkemizde KOBİ’lerin büyük çoğun-
luğu mikro ölçek sınıflamasında. Bu işletmeler kalifiye ele-
man istihdam edemiyor. Bilgi ve teknolojiden yeterince ya-
rarlanamıyor, sermaye ve yatırımlarını etkin kullanamıyor. 
Mikro ölçekli bu işletmelerimizin tek başlarına bu sorunların 
üstesinden gelmeleri de mümkün değil. İşbirliği-Güçbirliği 
Destek Programımızı bunun için oluşturduk. Böylece KO-
Bİ’ler ortak sorunlarına ortak çözümler üretebilecek. KO-
Bİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek 
işletmelere dönüşmeleri için de uygun zemin oluşturmuş 
olacağız. Bu uygulamayla ölçek ekonomisinden yararlanı-
larak kaynak tasarrufu da sağlanmış olacak. İşbirliği-Güç-
birliği Destek Programımızla KOBİ’lere ortak iş yapma kül-
türünü de kazandırmış oluyoruz.” diyor. 

KOSGEB’ten KOBİ’lere destek
Başkan Kaplan, KOSGEB’in KOBİ’lere sağlamış olduğu 
destekleri ise şu şekilde anlatıyor: “KOSGEB olarak destek 
programları ve temel stratejilerimizi belirlerken KOBİ’le-
rimizin reel ihtiyaç ve sorunlarından hareket ettiğimizi ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Bu doğrultuda hazırladığımız 7 çeşit 
destek programı arasında bulunan İşbirliği-Güçbirliği Des-
tek Programı ile KOBİ’lerimizin, işbirliği-güçbirliği anlayışıy-
la bir araya gelerek kuracakları; ortak tedarik, ortak tasarım, 
ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat ve hizmet 
sunumu vb. projelerini destekleyerek, bu işletmelerimizin;

 » Rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlamak,
 » İşbirliği ve ortak çalışma kültürünü kazanmalarını sağ-

lamak,
 » Ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak ve mar-

ka imajı oluşturmalarını sağlamak ve nihayetinde bu 
işletmelerimizi, küresel pazarda rekabet gücü yüksek 
oyuncu haline getirmek amaçlanmaktadır.

Bu destek programı ile KOBİ’lerin; 

 » Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hiz-
metleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıy-
la ortak tedarik,

 » Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün 
ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri 
yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

 » Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve ulus-
lararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluştur-
mak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri 
amacıyla ortak pazarlama,

 » Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla 
ortak laboratuar,

 » Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini 
ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hiz-
met sunum projeleri desteklenmektedir.

KOBİ’ler ortak 
sorunlarına ortak 
çözümler üretebilecek.

Mustafa Kaplan; 

KOBi’ler 
işbirliği Yapsın
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KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yükselişini anlatan 
isimlerden biri de İktisadi Kalkınma Vakfı’nın Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Dr. Haluk Kabaalioğlu oldu. Kabaa-
lioğlu’nun sözlerine dikkat: “Ülkemizde sayıları 3 milyon 
civarında olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, ihracatın 
yüzde 60’ını gerçekleştirirken, istihdam, toplam katma 
değer ve yatırımlarda da önemli paya sahip bulunmakta-
dırlar. Toplam işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’ler 
istihdam ve katma değer yaratma, ihracatta artış sağlama 
kabiliyetlerinin yanı sıra, esnek yapılarıyla büyük işletme-
lerin kriz dönemlerinde yaşadıkları kapasite ve pazar so-
runlarını fazla yaşamamakta ve zor dönemlerde ayakta 
kalabilmektedirler. Esnek yapıları ve üretimleri sayesinde 
büyük işletmelerin göremediği ya da girmek istemediği 
küçük ama nitelikli pazar segmentlerine hitap edebilme 
yetenekleri onları büyük işletmelerden ayırt etmekte ve 
aranır kılmaktadır.  Son yıllarda küresel krizin ekonomiler-
de yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmada KOBİ’ler 
önemli rol oynamaktadırlar. Büyüme potansiyeli ve iste-
ğine sahip, yenilikçi, uluslararası alanda rekabetçi KOBİ’ler, 
bugün büyümede küresel ekonominin en önemli itici gücü 
olarak görülmektedirler.” 

“KOBİ’ler desteklenmeli”
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesi için des-
teklenmesi gerektiğini söyleyen Kabaalioğlu sözlerine şu 
şekilde devam ediyor: “Avrupa Birliği’nde de sayıları 23 
milyonu bulan ve tüm işletmelerin yüzde 99’unu oluş-
turan KOBİ’lerin, durgunluktan çıkış ve AB ekonomisinin 
küresel rekabet gücü kazanmasında önemli rol oynadığı 
görülmekte ve bu işletmelerin desteklenmesi için çalışma-
lar yapılmaktadır. 2010 yılında kabul edilen Avrupa 2020 
stratejisi AB’nin sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet 
gücü kazanması için akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bü-
yüme için bir strateji ortaya koymaktadır. Kriz nedeniyle 
AB’nin büyüme potansiyeli yarıya inmiştir. AB genelinde 
bütçe açıkları ve borç sorunu dikkat çekmektedir. Avrupa 
2020 Stratejisi, AB’nin ekonomik krizin olumsuz etkilerin-
den sıyrılarak büyüme, istihdam ve çevre ile ilgili hedefle-
rini gerçekleştirmesi için bir yol haritası çizmektedir. Akıllı 
büyüme ile bilgi ve yenilik bazlı bir ekonomi; sürdürülebilir 

büyüme ile kaynaklarını verimli kullanan, yeşil ve daha re-
kabetçi bir ekonomi; kapsayıcı büyüme ile de yüksek istih-
dam sağlayarak, sosyal ve bölgesel uyumu destekleyen bir 
ekonomi hedeflenmektedir. İşletmeler ve özellikle KOBİ’ler 
bütün bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oy-
namaktadır ve bu rollerinin güçlendirilmesi ve desteklen-
meleri için çerçeve programlar düzenlenmektedir. 2008 
yılında kabul edilen Avrupa Küçük İşletmeler Yasası da KO-
Bİ’lerin Avrupa ekonomisinin merkezinde olduğunu kabul 
eder, Birlik ve üye ülkeler için politika çerçevesini belirler, 
işletmelerin gelişimine yönelik 10 adet ilkeyi ortaya koyar. 
Görüldüğü üzere, AB’de KOBİ’ler ekonominin kalbinde yer 
almakta, kurulmaları ve gelişmelerinin yanı sıra, faaliyet 
gösterdikleri ortamı iyileştirmek amacıyla teknik, mali, eko-
nomik ve hukuki yönden desteklenmektedirler. Ülkemizde 
de KOBİ’lerin ekonomideki yeri ve rolünden hareketle ve 
AB KOBİ politikaları da takip edilerek politikalar izlendiği 
ve destekleme çalışmaları yürütüldüğünü görmekteyiz. AB 
Küçük İşletmeler Yasası Türkiye’de de kabul edilmiştir. Re-
kabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’na ülkemiz de 
katılmaktadır. KOSGEB’in yanı sıra, Avrupa İşletmeler Ağı 
Türkiye Konsorsiyumları KOBİ’lere çeşitli destekler sağla-
maktadır. Küreselleşen dünyada ülkemizdeki KOBİ’lerin 
inovasyon yaratan, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan 
uluslararası rekabet gücü yüksek işletmeler olmaları, önde 
gelen hedefimiz olmalıdır. Bu hedef gerçekleştiğinde ülke-
miz de dünyanın sayılı gelişmiş ülkeleri arasında yer alacak 
ve dünyanın ilk on büyük ekonomisi arasına girme amacına 
ulaşmakta önemli bir yol kat etmiş olacaktır.”

İşletmelerin %99’unu 
KOBİ’ler oluşturuyor.

Haluk Kabaalioğlu;

KOBi’lerin  
Türkiye Ekonomisindeki   

   Yükselişleri
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yönetim

Varacağınız Limanı Bilin

Yazı: Ebubekir Yıldırım

İngiliz bir atasözü şöyle der, “Varacağı limanı bilmeyen yelkenli için hiçbir 
rüzgâr elverişli değildir.” Bu sayımızda iş dünyasında başarılı olmak isteyen okuyu-
cularımız için bir yazı kaleme aldık, varmak istedikleri limanı önceden bilsinler ve 

başarılı olsunlar diye. i
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Üniversitede derslere konu olan, üzerine pek çok kitap 
yazılan bir konu “Planlama”. Sadece bunlar da değil. Gü-
nümüzde pek çok başarılı iş adamı da başarılarının arka-
larında yatan en önemli nedenlerin başında gösteriyorlar 
planlı ve programlı çalışmayı. Hal böyle olunca biz de bu 
sayımızda “İş Dünyasında Başarılı Olabilmek İçin Planla-
manın Önemi”ni kaleme almak istedik ve yazımıza bir İn-
giliz atasözü ile başladık. Bu atasözünü ünlü iş adamı İshak 
Alaton, gazeteci Ece Vahapoğlu’na “Bugün Zengin Ol” 
adlı kitabı için verdiği röportajlardan birinde söylüyor. Ve 
konuşmasına şöyle devam ediyor Alaton, “Siz, hedefinizi, 
arzu ve isteklerinize göre tarif ve tespit edememişseniz, 
bütün maddi ve manevi servetiniz işe yaramayabilir.” Bu 
örnekleri uzatabilmek mümkün. Çünkü gerek iş hayatında 
gerekse özel hayatta planlı ve programlı çalışmak bir hayli 
önemli. Aslına bakarsanız hayatımızı planlamayı daha kü-
çük yaştan beri öğreniyoruz. Okul seçimlerimizde ve son-
rasında okul sıralarında yaptığımız felsefe temalı konuşma-
larda bile var. Her birimiz farkında olmadan “Bir sene sonra 
nerede olacağım?” “Nereye gidiyorum” “Nerede olmak 
istiyorum” gibi pek çok soru sormuşuzdur kendimize. Peki 
ya iş hayatı? İş hayatı özel hayatımızdan daha fazlasıyla 
planlamalarla dolu olmak zorundadır. Tabi ki başarılı olmak 
istiyorsak… 

A’dan Z’ye Planlama
İş hayatında neden planlamaya ihtiyaç duyuyoruz? İlk ola-
rak bu sorunun cevaplarını verelim. Uzmanlar her şeyden 
önce iş planının bir yol haritası olduğunu ve nasıl bir yol-
culuğa elimizde harita olmadan çıkmıyorsak, bunun çalış-
tığımız sektörde de olması gerektiğinde hem fikir. Ayrıca 
her şeyden önce söz konusu işinizin bir planını çıkarmanız 
ileride bir finans kuruluşu tarafından istenecek özel durum-
lar içinde bir zorunluluk. Peki, bir iş planı içerisinde hangi 
özellikleri barındırmalı? Bu sorunun cevaplarını da madde-
ler halinde verebilmek mümkün: 

 » Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini
 » Kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını ve 

ortaklarını
 » Hedeflediği piyasanın özelliklerini
 » Müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve 

pazarlama çalışmalarını
 » Ürün ya da hizmetlerini üretmek için uygulayacağı 

süreçleri

 » Kuracağı işletmenin teknik sistemlerini
 » İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve 

örgütlenmeyi
 » İşletmenin tahmini üretim ve satış planlarını
 » İşletmenin finansal hareketlerini kapsamalı. 

Planlamanın genel özelliklerini ve ilkelerini ise şu şekilde sı-
ralayabilmemiz mümkün: 

 » Her şeyden önce geleceğe yönelik bir çalışmadır.
 » Belli bir dönemi kapsar.
 » Daha çok eylem üzerinde duran bir uygulamadır.
 » Birbirine bağlı, bir dizi kararları birlikte getirir.
 » Planlama işiyle görevlendirilmiş belirli organlar 

bulunmalıdır.
 » Araştırmaya dayanmalıdır.
 » Sürekli olmalıdır.
 » Geliştirilebilir olmalıdır.
 » Kıt kaynakların tutumlu olarak kullanılmasına dayalı 

olmalıdır.
 » Yalın ve net olmalıdır.
 » Katılım olmalıdır.

Ve tabi ki tüm bu özellikler söz konusu firmayı uluslararası 
arenada hızla başarıya doğru götürecektir. İşte planlama-
nın faydaları:

 » Kaynakların rasyonel kullanımını ve tasarrufunu sağlar
 » Etkili bir denetim sağlar
 » Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmasını sağlar
 » Çalışmalarda birlik ve beraberliği sağlar
 » Firmanın hedeflerine ulaşmasını sağlar

Karar sizin… Hala özel ve iş hayatınızda bir plan yapma-
dıysanız, yapmanın tam zamanı. Alın elinize bir kâğıt, bir 
kalem ve başlayın yazmaya… 

İş hayatında neden 
planlamaya ihtiyaç 
duyuyoruz?
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kültürümüz

Çıkmaz Sokakların Sonu

İnsanlığa Çıkar
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N
Yazı: Merve Korkmaz

“Nerede o eski 
komşuluklar?”, 

“Aynı apartmanda-
yız birbirimizi ta-
nımıyoruz…” Eğer 
büyük bir kentte 

yaşıyorsak hepimiz 
duymuşuzdur bu 
memnuniyetsiz 

cümleleri. Belki 
bizzat biz olmu-

şuzdur bu cümle-
leri kuran...

Çıkmaz sokağın tarih boyunca birçok tanımı yapılmış-
tır. Mesela İngilizler çıkmaz sokağı; “dead end street” ola-
rak tanımlar yani; ölü, ruhsuz cadde- sokak. Fransızlar için 
çıkmaz sokağın tanımı ise gayet nettir “cul-de-sac” yani 
çıkışı olmayan anlamındadır.  Çıkmaz sokağın ansiklopedik 
tanımı ise bir ucu kapalı, çıkış vermeyen sokaktır. Bizler için 
bu tanımlamalar tamamen geçersizdir. Bu tanımlar, bizim 
tarihi sokak kültürümüze çok uzaktır. Mimar Aydan Bala-
mir çıkmaz sokağı şöyle tanımlar; ”Eski kent dokusu; eğri 
büğrü sokakları bazen çıkar, bazen çıkmaz. Çıkmaz sokak 
“ne cul-de-sac “ ne “dead end street”tir. Hele ikincisi hiç 
değildir. Bu tanımlar, çıkmaz sokağın tadına hiç varamamış 
bir kültürün dağarcığından çıktığı nasıl da bellidir. Çıkmaz 
sokağa bakan bir penceredeki çocuğun canı hiç sıkılmaz. 
Burası, mahallenin oturma odasıdır. Sokakta evler birbirinin 
üstüne yaslanmış gibi dursa da bahçe kapısından girince 
bağımsızlığı hissedersiniz.  Kimininki bahçe, kimininki avlu. 
Türü ne olursa olsun, dört yanı duvarlarla çevrili bir oturma 
odasıdır çıkmaz sokak…’’

Tarihin güvenli yaşam alanı
Çıkmaz sokaklar hayatımıza Osmanlı döneminde girdi. 
Aslında bu sokaklar Türk-İslam geleneği olan mahremiyet 
duygusuyla vücut buldu. Birbirine çok yakın inşa edilen 

evler, sokağın sonunda birleşir ve o sokaktan geçiş hakkı, 
sadece o sokakta bulunan hane sahiplerine aittir. Burada 
yaşayan sokak sakinleri evlerini çok katlı inşa etmemeye 
özen gösterirler. Böylece karşı hanede yaşayan insanın 
mahremiyetine, görüş alanına saygı duymuş olurlar. Evler 
birbirine çok yakın oldukları için tartışma esnasında bile 
sükuneti korumaya çalışırlar. Burada yaşayan insanlar so-
kaklarına güvenirler. Karşı komşusundan zarar gelmeyece-
ğini bildiklerinden kapı kilitleri formalitedir. Zaten çıkmaz 
sokaklara bir yabancının işi düşmez. Eğer işi düşen yabancı 
bir misafir değilse, ziyaretçi sıkı bir sorgulamadan geçer. 
Çünkü sokaklarının güvenliğini sağlamak sokak sakinleri-
nin sosyal görevidir.  Bu mahallelere yerleşmek öyle kolay 
değildir. Taşınma işlemi ancak sokakta yaşayan birinin, ma-
halleye yerleşmek isteyen kişiye kefil olmasıyla mümkün 
olur. Sokak sakinlerinin bu tutumu, tamamen aile ortamını 
sokağa taşıdıkları yaşam alanlarında, güvenliğin ve huzu-
run bozulmaması içindir. Çünkü çıkmaz sokağın gecesi de, 
gündüzü de huzurludur. Herkes sokağını, evinin bahçesi 
kabul eder. Kapı önlerinde rahatça oturulur, yerlere kilimler 
serilir, çaylar demlenir muhabbetler edilir. Bu haliyle çıkmaz 
sokak küçük de olsa, ticari değeri az da olsa, şehre küs gibi 
dursa da, sokaktakilerindir; orada oturanlarındır. 
Şimdilerde mimari bir hata olarak görülen bu sokaklar tek 
tek imha edilse de bu sokaklara şahit olanlar, orada yaşa-
ma imkanı bulanlar için çıkmaz sokaklar bambaşka güzel-
dir. “Yine sokaktayım. Budapeşte’nin sokakları yok. Hele 
hiç çıkmaz sokağa rastlamadığım için üzülüyorum. Kentler 
çıkmaz sokaksız nasıl sevilir?” diyen İlhan Berk, çıkmaz so-
kakların sadece mimari bir olay olmadığını satırlarında ka-
nıtlıyor bizlere. Birçok şaire, yazara, ressama ilham veren bu 
sokaklar söylenenin aksine muhakkak bir yere çıkarlar. Bir 
bahçeye, parka, bir merdivene ya da sonuna kadar açık bir 
ev kapısına. Çıkmaz sokaklar insanlara çıkmaz değildir çık-
maz sokakların sonu samimiyete, komşuluğa, huzura çıkar.

Zamanın mutsuz komşuları
Bugüne geldiğimizde; mahalle, komşuluk, güven, dayanış-
ma, karşılıklı anlayış gibi erdemlerden bahsederken yüzü-
müz kızarıyor. Kapılarımızı, pencerelerimizi sıkı sıkı kapatıp 
2 oda 1 salon evimizin içinde huzur bulmayı bekleyen biz 
modern zaman fertlerine, çıkmaz sokak kültürü çok uzak. 
Çünkü biz komşularımızı asansörde görürsek kafamızı öne 
eğerek hafifçe selam veririz. Bizim kaldırımlarda hızlı hız-
lı yürüyen, hayata koşar adım yetişmeye çalışan, mutsuz 
komşularımız var. Annelerinin “sakın tanımadığın kişilerle 
konuşma” tembihleriyle büyüyen çocuklarımız, 5 kuruş 
çıkmayınca yüzümüzü kızartan süpermarketlerimiz var. 
Aslında çıkmaz olan sokak gardırop çekmecesini andıran 
binaların arasında gökyüzünü görmeye çalıştığımız bizim 
gri sokaklarımız. Şimdilerde iç geçirmekle yetindiğimiz  
“çıkmaz sokak kültürü” sosyal fonksiyonunu tamamlamış 
nostaljik bir unsur olsa da, insani yanı güçlü tarihi bir refe-
ranstır bizim için.
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S
Yazı: Serbest Çelebi

Son yıllarda ge-
lişen ve büyük ilgi 

gören sosyal medya 
siteleri hayatımızı 

fazlası ile etkilemeye 
başladı. Haberlere 

ve hizmetlere anında 
ulaşmamızı sağlayan 
sosyal medya bazen 

de asılsız haberler 
yüzünden canımızı 

sıkabiliyor.   

Son yıllarda sosyal medyada çok büyük bir ar-
tış var. Dünyanın en popüler iki sitesi olan Facebook 
ve Twitter’ın kullanıcı sayısı dudak uçuklatıyor. Face-
book’un kullanıcı sayısı 1 milyarı aşarken Twitter’ın ise 
500 milyondan fazla kullanıcısı var. Diğer taraftan her bir 
paylaşım sitesi birer reklam ajansı gibi çalışıyor ve firmalar 
tüm bu siteler üzerinden ürünlerinin tanıtımını yapıyorlar. 
Tanıtımların yanı sıra birer haber ajansı gibi çalışıyor, insan-
ların anında habere ulaşmasını sağlıyorlar. Bu durum öyle 
bir çılgın hale geldi ki; gazeteler ve ajanslar haberlerini ilk 
olarak Twitter ve Facebook’tan yayınlar oldu. Olayı an ve 
an okuyucularına ulaştıran medya kuruluşları bazen de 
olayları okuyuculardan öğrendi. 

Hizmet hız kazandı
Tabi sosyal medya sadece medyayı etkilemedi. Hemen 
hemen hayatımızın her yerine yerleşti. Şirketler, belediye-
ler, vakıflar, spor kulüpleri ve akla hayale gelmeyecek daha 
birçok alanda bize kolaylık sağladı. Örneğin İstanbullu bir 

Dünya sosyal 
Medyanın Gücünü Keşfetti

dijital çağ
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vatandaşın yaşamış olduğu bir olay sözlerimizi kanıtlıyor.  
Her şey bir vatandaşın otobüsten İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne atılan bir tweeti ile başlıyor. Belediyeye ait 
olan otobüse binen bir vatandaş sıcakta klimanın çalışma-
dığını fark ediyor. Bunun üzerine İBB’nin Twitter hesabına 
bir tweet atıyor. Tweetinde klimanın çalışmasını istiyor. 
Büyükşehir’in sosyal medya uzmanları hemen İETT’ye 
ulaşıyor. Otobüs şoförü aranıyor. Ve şoför klimayı çalıştırı-
yor. Bunun üzerine vatandaş bir de teşekkür tweeti atıyor. 
Bizlere hikâyeyi anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hülya Kaya 
İBB’nin bir ilke imza attığını ve sosyal medya uzmanları-
nın 7/24 hizmet verdiğini söylüyor. Bir başka örnekte şu 
şekilde gelişiyor, evinde internetle ilgili sıkıntı yaşayan bir 
vatandaş “Offf TTNET Offf” diye bir tweet atıyor. Aradan 
dakikalar geçmeden TTNET resmi Twitter hesabından bir 
mesaj gönderiyor. Mesajda vatandaşın telefon numarası 
isteniyor. Vatandaş önce bunu şaka sanıyor. Sonra bilgi-
lerini bir mesajla yetkili kişiye veriyor. Aradan birkaç saat 
geçmeden karşısında Türk Telekom yetkililerini görüyor. 
Vatandaş önce şaşkınlık yaşıyor. Sonra bir tweetle teşek-
kür etmeden de duramıyor. Aslında buna benzer birçok 
yaşanmış olay mevcut. Kurumlar artık hizmetin en iyisini 
vermek için ellerinden geleni yapıyor. Tabi bunun yanında 
sorunlarda yaşanmıyor değil. Bu örneklerden bir tanesi 
ulusal anlamda Türkiye’de yayın yapan bir gazetenin Ge-
nel Yayın Yönetmeni’nden… Genel Yayın Yönetmeni’nin 
Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra attığı bir tweet 

işinden olmasına sebep oluyor. Önce büyük tepki alan Yö-
netmen daha sonrada işinden çıkarılıyor. Yurtdışında ise 
durumlar bizimkinden farklı değil. Dünyanın en çok bilinen 
bir haber ajansında ise yine bir muhabir attığı bir tweet 
yüzünden işinden oluyor. Üstelik tweetinde ünlü bir fut-
bolcuya hakaret ettiği için. Özellikle Twitter yurt dışında 
medya kuruluşlarını çileden çıkarmış. İngiltere’nin kamu 
yayıncısı BBC çalışanları için “Twitter Kullanma Kılavuzu” 
bile hazırlamış. BBC bu kılavuzla beraber muhabirlerine 
bir kısıtlama getirmiş durumda. Bu konu bile Twitter’da 
günlerce tartışıldı. 

Her habere inanmayın
Tabi bu sosyal medya ağlarında çıkan her habere de inan-
mamak lazım. Çünkü bazen şaka niyetiyle paylaşılan bir 
ileti hızla yayılabiliyor. Bugüne kadar Twitter’da birçok ünlü 
hayatından oldu. Örneğin Madonna hakkında öldü tweet-
leri bir anda gündeme oturdu. Konunun en çok koşulan 10 
topic içine de girmesiyle aslında sosyal medyada asılsız 
haberlerinde ne kadar hızlı yayıldığını gördük. Yine ülke-
mizden ünlü tiyatro oyuncusu Metin Akpınar’ın öldüğüne 
dair tweetler bir anda patlak verdi. Çoğu kişinin öldüğüne 
inandığı Akpınar’ın bir televizyon kanalında canlı yayına 
katılmasıyla derin bir nefes aldık. Bu olayların bir benzeri 
de Münir Özkul’un başına geldi. Hastanede tedavi gören 
Özkul hakkında öldü söylentileri sanat camiasını harekete 
geçirdi ve Özkul’u hastaneye giderek ziyaret edenler bu-
nun asılsız olduğunu gördüler. Ülkemizde meydana gelen 
bu vakalar aslında ilk olarak yurt dışında görüldü. Dünyanın 
en büyük rock müzik yıldızlarından bir tanesi olan Bon Jovi 
için kalp krizinden öldü söylentileri kısa bir sürede bütün 
dünyada konuşulmaya başlandı. Günler boyunca tartışılan 
ve öldü sanılan sanatçıya yine sanatçı kendi resmi Facebo-
ok sayfasından cevap verdi ve ölmediğini söyledi. Böylece 
sevenleri de derin bir oh çekmiş oldu. 
Bunlar dışında ölen ünlülerin bir listesini yapsak alır başını 
gider. Bu yüzden siz siz olun sosyal medyada gördüğünüz 
her habere inanmayın. Okuduğunuz haber ve iletilerin 
kaynağına bakmadan itimat etmeyin. Ama dünyanın en 
büyük haber ajansı haline gelen bu siteleri kullanmamazlık 
da yapmayın. Yoksa hayatın bir adım gerisinde kalırsınız, 
bizden söylemesi…   

Dünya sosyal 
Medyanın Gücünü Keşfetti

Sosyal medya 
hayatımızın her yerine 
yerleşti.
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zaman

2012 Bu İki Değerli İsme Adandı;

Itri ve şair Nabi

Yazı: Gülsüm AyUUNESCO, 2012 yılını bestekâr Itri ve şair Nabi yılı ilan etti. Sadece ülkemiz-
de değil, uluslararası platformlarda da bu iki değerli isim çeşitli etkinliklerle 

anılıyor. Biz de Paylaşım Dergimizin “Zaman” sayfasında bu iki ismi kalemimizin 
yettiği ölçüde anlatmak istedik… 
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Şair Nabi ve bestekâr Itri hayata 1712 yılında veda etmiş-
ler. UNESCO’da ölümlerinin 300. yıldönümünde 2012 yılını 
Nabi ve Itri yılı olarak ilan ederek bu iki değerli isme yıllar 
sonra verdikleri yapıtlar yüzünden teşekkür ediyor.  Bizde 
Paylaşım Dergisi ailesi olarak kendilerine sayfalarımızda 
yer vermek istedik. Çünkü ikisi de birbirinden değerli, ikisi 
de bugün bile dinleyenleri büyüleyen eserler bırakarak ha-
yata gözlerini yummuşlar. 

Dostun gönül tahtında 
oturan adam
Tarih sayfalarına bestekâr olarak geçen Itri… 1640’lı yıllarda 
doğan Itri’yi sadece bestekâr olarak tanımlamak haksızlık 
olacak. Çünkü geçmişe dönüp baktığımız zaman bu de-
ğerli ismin şairlikten müzik öğretmenliğine, neyzenbaşı-
lıktan esirciler kethüdalığına kadar pek çok meslek dalına 
emek verdiğini görüyoruz. Özellikle dillerden dile dolanan 
bir hikâyesi vardır ki, anlatmadan olmaz… Sultan IV. Meh-
med zamanında, İstanbul Galata Mevlevihanesi’ne Derviş 
Çelebi, şeyh olarak tayin edilir. Bunun üzerine şeyhin pos-
ta oturacağı gün büyük bir ayin düzenlenir. Ayinin olacağı 
mekân, hediyelerle dolar taşar. Herkes birbirinden değerli 
hediyeleri ile şeyhin gözüne girmeye çalışmaktadır. İşte 
o esnada kapıda fakir genç bir derviş belirir. Genç derviş, 
şeyhe doğru yaklaşır, elini öper ve elindeki neyi uzatarak 
şöyle der: “ Bu neyden başka dünyalığım yok. Bu niyâzımı 
bir hediye olarak kabul buyurunuz efendim.” Şeyh, neyi alır, 
bu genç adamı öper ve ondan bu neyi çalmasını ister. İşte 
o anda zaman durur sanki. Orada olan herkes büyülenmiş-
çesine genç adamın üfledikçe devleşmesine şahit olurlar. 
Genç adam ta ki nefessiz kalana kadar bu neyi üflemeye 
devam eder. Bunun üzerine şeyh, “Biz postun bahtında, 
sen dostun gönül tahtında oturuyorsun. Allah âşk derdini 
artırsın” der. 

Esirlerden müziklerini dinlermiş
Tarihi kaynaklara göre Itri’nin asıl adı Mustafa. Böyle duygu 
yoğunluğu fazla olan bir adamın nasıl olur da esirciler ket-

hüdalığı yaptığına şaşırmayın. Bazı rivayetlere göre (kesin 
olarak bilinmesi mümkün değil) Itri bir dönem özellikle bu 
mesleği seçmiş. Bunun nedeni ise İstanbul’a getirilen esir-
lerin ülkelerinin müzik bilgisini onlar sayesinde öğrenmek 
istemesiymiş. Itri, ayrıca sarayda musiki dersleri de veriyor-
muş. Itri, yaşadığı süre boyunca birbirinden güzel eserler 
bırakıyor. Bunlar arasında ayrım yapmak mümkün değil, 
lakin her Mevlevi ayinin başında okunan rast makamında-
ki Naat-ı Mevlana adlı eseri ölümsüz olarak kabul edilir ve 
300 yıldan bu yana her zaman okunmuştur.  

Şairlerin şairi
Şimdi de onun kadar değerli, onun kadar unutulmayan bir 
isimden de kısaca bahsedelim. Bu kişinin ismi ise Nabi’dir 
ve Şair olarak anılmaktadır. Na ve bi kelimelerinin Arapça 
ve Farsça’da yokluk anlamına geldiğini özellikle belirtmek-
te fayda var. Çünkü Nabi, adına uygun olarak sefalet içinde 
bir çocukluk geçirmiş. Ta ki 24 yaşına geldiğinde İstanbul’a 
gelene kadar. İstanbul’a geldiği zaman sarayda iyi ilişkiler 
kuran Nabi’nin çok güzel ve etkileyici bir sese sahip olduğu 
söylenir. Hatta “Seyid Nuh” adıyla bazı bestelerinin olduğu 
bilinir. Nabi’nin de aynı Itri gibi çeşitli mesleklerde çalıştığı 
söylenir. Darphane Eminliği ve Başmukabelecilik bunlardan 
sadece bir kaçıdır. Nabi’nin en önemli özelliklerinden birinin 
Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminde yoğun çalkantılı 
bir döneme tanıklık etmesinden dolayı şiirlerinde toplum-
sal olaylara ve bu olaylardan öğreticiliğe giden bir felsefeyi 
benimsemiş olması olarak gösterilir. Kullandığı dilin sadelik 
ve gösterişten tamamen uzakta olmasını da tarihçiler bu 
felsefeden hareketle açıklıyorlar. Çünkü Nabi, şiirlerinin her 
kesimden insan tarafından anlaşılmasını istemiş. 

‘‘Biz postun bahtında, 
sen dostun gönül 
tahtında oturuyorsun. 
Allah âşk derdini artırsın’’

Itri Şair Nabi



aile

Ö
Yazı: Kübra Demir

Önümüzdeki 
günlerde her ai-
lenin bir sosyal 
danışmanı ola-
cak. Bu danış-

manlar sorunları 
olan ve prob-

lemleri kendileri 
çözemeyen aile-
lere profesyonel 

destek vererek 
çözüm ürete-

cekler.

 Bugünün en önemli ko-
nularından biri olarak gösteri-
liyor: “Aile İçi Şiddet”, Her ge-
çen gün gazete manşetlerinde 
cinnet geçirmiş bir anne ya da 
babanın büyük bir faciaya ne-
den olduğunu üzülerek ve de 
veryansın da bulunarak oku-
yoruz. Bu kısır döngü bir gün 
biter mi bilinmez ama en aza 
indirilmesi için kamu ve özel 
kuruluşlar ile sivil toplum ku-
ruluşları canla başla çalışıyor. 
İşte bu çalışmalardan birini bu 
sayımızda kaleme almak ve 
bu satırlarımızı okuyan ebe-
veynlere “Yalnız Değilsiniz” 
mesajını vermek istedik.  Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlı-

50
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ğı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yardıma muh-
taç ailelerin gelirini yükseltmek ve her aileye bir ‘sosyal 
danışman’ tahsis etmek amacıyla düğmeye bastı. Yani 
ailelere sadece maddi destek verilmeyecek, aile içerisin-
de çözülemeyen sorunlar bir danışmanın önderliğinde 
masaya yatırılacak ve “Ne yapılabilir?” sorusuna cevap 
aranacak. 

3 bin aile yararlanacak
İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde proje uygulamaya 
girdiği andan itibaren 3 bin ailenin bu hizmetten yarar-
lanması bekleniyor.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fat-
ma Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aile hekimliği 
modeli gibi, her ailenin nasıl ki bir hekimi varsa, her ai-
lenin bir sosyal destek uzmanı olacak” diyor. Amaçları-
nın her aileyi ayakta tutmak olduğunu söyleyen Şahin, 
“Bugün birçok yaşadığımız sorunların arkasında baktığı-
mızda, parçalanmış aileler geliyor. Amacımız, her aileye 
dokunmak, sosyal devlet olarak onun yanında olmaktır. 
Çünkü toplumun temeli aile. Onun için de bu çalışma-
ları önemsiyoruz.”  diyerek devam ediyor bu çalışmanın 
amacını anlatmaya. 

Aile içi şiddete son 
Projede amaçlar, 
 » Aile bütünlüğünün korunması
 » Aile içi şiddetin önlenmesi
 » Yardıma muhtaç ailelere düzenli destek sağlanması 

gibi maddeleri içeriyor. 

Danışmanlar neler yapacak?
Peki, bu danışmanlar neler yapacak dersiniz? Yetkililer her 
bir aile sosyal danışmanının ilk etapta 600 aileden sorum-
lu olacağını belirtiyor. Danışmanlar ilk olarak söz konusu 
aileler için tek tek formlar tutacak ve aile fertleri hakkında 
gerekli bilgileri alacaklar. Formlarla birlikte danışmanların 
genel de olsa aile bireyleri hakkında bilgi sahibi olmaları 
bekleniyor. Elde edilen bu bilgiler ışığında özellikle yoksul-
luğu tespit edilen ailelere öncelik verilecek ve buna göre 
yardım yapılacak. Yapılacak yardımlarda üçe ayrılıyor,  
düzenli, süreli ve geçici yardımlar… Aile içinde yaşanan 
sorunlarda yol gösterici olmakla beraber, aile fertlerinin 
geçim durumları, içinde yaşadığı şartlar da düzenli olarak 
izlenecek. İşsiz olanlara İŞKUR ortaklığında istihdam ola-
naklarının yaratılması bile projenin hedefleri arasında. 
Uzmanlar, bu projenin bir an önce hayata geçmesi ge-
rektiğinde hem fikir. Çünkü Sosyal Yardımlar Genel Mü-
dürlüğü’nün saptamalarına göre, sosyal yardım alan 3 
milyon ailenin 613 binine “yoğun hizmet” götürülmesi 

şart. Bu yüzden aile sosyal destek uzmanlarının da bi-
rinci önceliğini bu 613 bin aile oluşturacak. Her gün ilgi-
lenilmeyi gerektiren ailelerin sayısı ise 70-100 arasında 
hesaplandı. 

Tüm Psikologlar Derneği Başkanı Uzman 

Psikolog Faruk Bozkır 

Paylaşım Dergisi’ne konuşan Tüm Psikologlar 
Derneği Başkanı Uzman Psikolog Faruk 
Bozkır, her ailenin bir danışmanlık hizmetine 
ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bozkır, ayrıca 
konuşmasında son zamanlardaki boşanma 
istatistiklerine dikkat çekiyor ve “Bu proje 
doğru bir proje…” diyor. Kendisinden 
dinleyelim: “Her ailenin buna ihtiyacı var. 
Son zamanlarda boşanma istatistiklerinin 
yüksekliğine baktığımız zaman aile yapısının 
korunmaya ihtiyacı olduğunu görmekteyiz. 
Aile aslında sosyal bir grup. Aile bireylerinin 
birbirlerini anlaması, kendi ihtiyaçlarını 
keşfedebilmeleri, sağlıklı bir ebeveyn 
olabilmeleri çok önemli. Böylelikle her aile 
bir sosyal danışmanla birlikte daha sağlıklı 
bir aile yapısı ortaya çıkacak. Bugün bilgiye 
ulaşmak çok zor. Hazır onlara yardım edecek 
bir uzmanın olması çok önemli. Yardım alma 
konusunda hem sosyal, hem ekonomik ve 
de hem de psikolojik olarak devletin de kendi 
yanlarında olduklarını bilmeleri aileler için çok 
büyük bir önem arz ediyor.”
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sağlık

Y
Yazı: Doç. Dr. Ali Akben

Yaz aylarının en 
sıcak dönemini yaşa-
dığımız bu günlerde 
“Sağlık” sayfamızda 

bu dönemlerde tam da 
olması gereken bir yazı-
yı sizlerle paylaşıyoruz. 
Doç. Dr. Ali Akben’den 
güneşten korunmanın 

yolları ve sıcakların 
sağlığımız üzerindeki 

etkisi… Bu yazıyı oku-
madan dışarı çıkmayın… 

Yaz mevsimi sıcakları ve tatili hatırlatır. Bu mevsim kı-
şın karanlık kasvetli sıkıcı ortamı yerine aydınlık sıcak uzun 
günleri içinde barındırır. Tüm mevsim değişimlerine insan 
organizması uyum sağlarken kısa bir uyum sorunu da ya-
şar. Bu kısa sürede bazı insanların daha fazla hissettiği şikâ-
yetler nelerdir?

Halsizlik bitkinlik yorgunluk
Nezle grip benzeri ürperti ve enerji azlığı
Geçici mizaç ve uyum bozukluklarına bağlı sıkıntı tedirginlik
Kısa süreli uyku düzensizliği.             

Mevsim dönümlerinde yaşanan bu ve benzeri sorunların 
sebeplerine gelince:              
İnsanoğlunun dış ortamla zorunlu ilişkisi hayat akışını ister 
istemez etkilemekte Mevsimsel değişimlerden kaynak-
lanan çeşitli yakınmalar ise alınacak bazı basit önlemlerle 
azaltılabilir. Atmosferdeki hava ısı elektrik dengesi deği-
şimleri ile birlikte değişen pozitif ve negatif enerji düzenine 
doğal olarak hemen uyumu sağlamamız mümkün olama-
maktadır. Bu uyumsuzluk çok hassas olan hücrelerimizde 
de küçük çaplı olumsuzlukların gelişmesine sebep olabilir. 
Mevsimsel değişime uyumu zorlayarak yorgunluk olarak 

sağlığımız

sağlığımızvesıcaklar
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bilinen şikayetlerle birlikte bir dizi yakınmalar başlayabiliyor.       
Başlangıçta pek önemsenmeyen yorgunluk bitkinlik ve 
halsizlik giderek artabilir. Vücut direnci düşebilir. Bu düşüş 
çeşitli fırsatçı mikrop ve virüslerin hücrelerimize saldırması-
na ve vücut savunmamızın zayıflamasından dolayı hasta-
lıklara yatkın hale gelmemize sebep olabilir.  
Yaz aylarında korunmamız ve dikkatli olmamız gereken 
hastalıklar nelerdir? Bu mevsim insanların tatil yaptığı daha 
sık ortam ve çevre değiştirdiği bir süreçtir. Güneş ışını ve 
sıcaklarla doğal olarak iç içe yaşamak durumundadır.
Sıcakların etkisi alınan gıdalarda da çeşitli olumsuzluklara 
sebebiyet verebilir. Güneş ve deniz aslında insan sağlığı 
ve zindeliği için vazgeçilmez iki şey. Tatil ve dinlenme için 
önemli olan bu iki önemli unsur bazen farkında olmadan 
bize zarar verebiliyor.
Nasıl ve ne şekilde ne kadar güneşlenmeliyiz? Bu sorunun 
cevabı çok önemsenmeli. Güneş ışığı dünyamıza atmos-
ferdeki çeşitli tabakalardan adeta süzülerek ve sağlıklı hale 
getirilerek bizlere ulaştırılıyor. Yaz aylarında istifade etmeye 
çalıştığımız güneş ışınları ile birlikte ultraviyole ışınlarını bir-
likte aldığımızı unutmamamız lazım.
Çünkü güneş yanığı veya güneşte kalmanın sonucu görü-
len çeşitli cilt rahatsızlıklarının sebebi güneş ışını ile birlikte 
farkında olmadan aldığımız bu ultraviyole ışınlardır. Aslında 
bu ışınlar güneş ışığına göre oldukça az ( yüzde bir) olma-
sına rağmen uzun süre ve güneşin dik olarak cilt üzerine 
ulaştığı öğle saatlerinde güneşte kalındığında insanlar far-
kında olmadan bu ışınlara maruz kalıp hastalanmaktalar.

Fazla güneş ışığına maruz kalmanın cilt üzerindeki etkileri-
ni şöyle bir hatırlarsak:
Erken cilt değişiklikleri: Güneş ışığına maruz kaldıktan 
3-5 saat sonra görülür. Basit güneş yanığı bu yanık bazen 
birkaç gün süren ciddi yanık olarak görülebilir. Bunun dışın-
da minik kızarıklıklar pigment denen siyah noktacıklar ve 
sivilce benzeri geçici bulgular
Geç dönemlerde görülebilen cilt değişiklikleri: Bura-
da sık görülen şey cildin kararmasıdır. Çillenme diye bilinen 
bir cilt görüntüsü olabilir. Cilt kaba ve pürtüklü bir hal al-
dığında buna erken yaşlanma belirtisi veren cilt hali deriz. 
Işığa maruz kalmaya devam etme sürerse bazı insanlarda 
cilt kanserlerine yatkınlık durumu oluştuğunu biliyoruz.

Güneşten korunmanın yolları
        
Güneş ışınının benzeri zararlar vermemesi için yap-
mamız gerekenleri kısaca hatırlatalım:
Özellikle günün belli saatlerinde güneşe maruz kalınma-
malıdır. Bu saatler 10-16 arasıdır.  
Bu saatlerde gölgede kalınsa dahi ultraviyole ışınından ko-
runmamız tam olmamaktadır.
Dışarı çıkma zorunluluğu varsa yerel koruyucu güneş 
kremlerinden istifade edilebilir.
Şemsiye şapka gibi koruyucular bazen işe yarar.
Güneş ışığını yansıtıcı renklerde pamuk giysiler, kısmi koru-
ma sağlayabilir.
İnce beyaz tonlu ter emici kıyafetlerden yararlanılabilir.
Yaz aylarında beslenmemizde değişiklikler yapmak gere-
kir. Bu mevsimde terleme yolu ile kaybedilen sıvıyı şu veya 
bu yolla yerine koyamazsak çeşitli sorunlarla karşı karşıya 
kalabiliriz. 
Günlük gıda programında hücrelerimizin dayanıklılığının 
artmasını sağlayacak gıdalar ihmal edilmemeli sebze mey-
ve ağırlıklı bir beslenme programı uygulamalıyız. 
Kahvaltı öncelikli ve önemli bir başlangıçtır. Dengeli düzenli 
hatta biraz da  zenginleştirilmelidir. (taze meyve suyu süt.
yoğurt ve yeşil sebzeler)
Yaz aylarında sofradan salata çorba ve zeytinyağlı soğuk 
yemekleri eksik etmeyelim.
Az ve sık yiyerek hem dolaşım sistemini hem de sindirim 
sistemini yormayalım.

sağlığımız
Sıcakların etkisi 
alınan gıdalarda da 
çeşitli olumsuzluklara 
sebebiyet verebilir.  
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bilim - teknik

Amerikalı bilim adamları biyonik göz geliştirdi. Stanford 
Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 
Nature Photonics dergisinde araştırması yayımlanan biyo-
nik göz, mevcut göz protezlerini tarihe karıştıracak. Biyonik 
göz, hastanın takacağı özel gözlükler sayesinde kızılötesi ışı-
nı göze yönlendirecek. Protez bu şekilde devreye girecek ve 
görme engelli kişiye görüş için gerekli bilgileri iletecek. Reti-
na protezleri, gözün arkasındaki sinirleri harekete geçirmek 
için kullanıyor, bazı hastalarda belli bir seviyeye kadar görüş 
kazandırıyor. Ancak bu tür protezlerde, retinanın arkasına 
bir çip, kulağın arkasına ise batarya yerleştirilmesi gerekiyor. 
Çip ile cihazın arasındaki bağlantı, bir kablo aracılığıyla ya-

pılıyor. Bilim insanları, geliştirdikleri yeni yöntem sayesinde 
karmaşık elektronik donanım ve kablodan kurtulabilecekle-
rini ifade etti.
Yeni biyonik gözde, retinanın arkasına yerleştirilen parça bir 
solar panel gibi çalışıyor. Görme engelli kişinin takacağı ka-
meralı gözlük, kişinin önündeki görüntüyü kaydedecek ve 
retinadaki çipe yakın kızılötesi ışın gönderecek. 

Bilim adam yaptıkları bir araştırmayla klavyelerde binlerce 
bakterinin barındığını fark etti.  Bilgisayar klavyelerine yu-
valanmış milyonlarca bakteri, bilgisayar kullanan kişilerde 
çeşitli  sağlık  sorunlarına sebep oluyor. Bilgisayar başında 
yenen yemeklerden dökülen kırıklar ve el temizliğine özen 
göstermemek, zamanla klavyede bakteri üremesine neden 
oluyor.  İş ve günlük hayatımızın büyük bölümünü bilgisa-
yar karşısında geçiriyoruz. Hatta  yemek  vakitlerimizi de 
bilgisayar karşısında değerlendiriyoruz.  Kaliteli ve güveni-
lir hizmet talep etmeleri için bilgisayar kullanıcılarını bilgi-
lendiren Pratik Servis, bilgisayar kullanıcılarını klavyelerini 
düzenli olarak  temizlemeleri  konusunda  uyarıyor.   Bilim 

insanları, enfeksiyonlara yol açan tehlikeli bakterilerin klav-
yelerde bulunabileceğine dikkat çekiyor. Klavyede bulunan 
milyonlarca mikrobun ishal ve kusmaya yol açabileceği be-
lirtiliyor. Ayıca, gribal enfeksiyonlar da klavyeler üzerinden 
kullanıcılara bulaşabiliyor.  Tüm bu risklerden uzak durabil-
mek için,  temizlik  alışkanlıklarımıza klavye  temizliğini  de 
eklemek gerekiyor. 

Elmaların faydalarına bir yenisi daha eklendi. İçinde birçok 
vitamin olan elma adeta şifa dağıtıyor. Erciyes Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Neriman İnanç, elma veya elma suyunun be-
yin hücrelerindeki toksik maddelerin sebep olduğu stres ve 
yaşlanmanın etkilerini azalttığını belirtti. İnanç, yaptığı yazılı 
açıklamada, anti oksidan özelliği bulunan elmanın, kalp da-
mar hastalıkları, prostat kanseri, felç riskini azaltmanın yanı 
sıra Alzheimer ve Demans gibi beyin fonksiyonlarını etkile-
yen hastalıkları da büyük oranda önlediğini belirtti. Elma ve 
elma suyunda bol miktarda demir ve fosfor bulunduğunu 
kaydeden İnanç, ‘’Demir, beyin fonksiyonlarının faaliyetle-

rinde kullanılırken, fosfor ise zihin-
sel faaliyetlerin etkinliği için enzim 
yapısına katılıyor’’ ifadelerini kullandı. C ve E 
vitaminlerinin yaşlanma ve yaşlanma sonucu 
ortaya çıkan birçok kronik hastalıkla mücadele ettiğini ifa-
de eden İnanç, elma ve elma suyunun güçlü bir hafıza için 
en önemli besinlerden biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. 
İnanç, elma suyu tüketen 21 Alzheimer hastası ile yapılan 
bir araştırmaya değinerek, elma suyu tüketen hastalarda, 
Alzheimer hastalarında sıklıkla karşılaşılan duygusal kaygı, 
ajitasyon ve kuruntunun yüzde 27 oranında azaldığına da 
dikkati çekti.

Biyonik Göz Yaptılar

Klavyeler Tehlike 
Saçıyor 

Elmanın Faydaları 
Saymakla Bitmiyor 
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Amerikalı bilim adamları geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir 
araştırmayla bütün dikkatleri üzerine çektiler.  Çünkü Gü-
ney California Üniversitesi’nden akademisyen Xiaodong 
Li’nin önderliğindeki ekip tişörtlerden enerji üretmeyi ba-
şardı. 
Li, bu çalışma için ilk önce beş dolarlık tişörtler kullandı. Li 
ve meslektaşları, pamuğu son derece iletken kılabilmek 
için çok sayıda “tarif” denedi. İlk olarak, pamuğu bir saat 
boyunca sodyum florür solüsyonunda tuttular. Ardından, 
ıslak materyali kuruttular ve sonrasında fırında üç saat ısıttı-
lar. En son olarak, sıcaklığı daha yüksek bir fırında materyal 
bir saat daha ısıtıldı. İşlemin sonunda, pamuk aktif karbona 

dönüşmüştü. Yanmış olan materyal, kıvrılabilecek esneklik 
kazandı. Araştırmacılar, materyali iletken metal manganez 
oksit ile kaplayarak, enerji depolayacak cihaza nano kapla-
ma yaptı. Süper kapasitör olarak adlandırılan cihaz, enerji 
ihtiyaçlarına bataryadan daha çabuk tepki verebilme özel-
liğine sahip. Tüm bu işlemler sonucunda elde edilen ‘tişört’, 
bugüne kadar üretilen iyi karbon tabanlı süper kapasitör 
performansını gösterdi. 

Bilim insanları en çok kullanılan ilaçlar arasında gösterilen 
antibiyotiğin bakterilere karşı gitgide gücünü yitirdiğini 
keşfetti. Onlarca yıl öncesine ait bakterilerin artık yeni nesil 
bakterilerden çok daha dirençli olduğunu söyleyen uza-
manlar antibiyotik kullanıcılarını uyardı. 
Bu görüş halen bir hipotez aşamasında olsa da, bakteri-
lerde yaşanan mutasyonun, ilaçlara olan dirençlerini daha 
da artırabileceği ve patojenleri deşifre edilmesi çok zor ve 
çeşitli hale getirebileceği uyarısı yapıldı. Genetik mühendisi 
Michael Gillings, Trends in Ecology and Evolution dergisin-
de yayımlanan araştırmada, “İnsan faaliyetleri bakteri ev-
rimindeki esas hızda önemli bir değişim yaratıyor olabilir” 

yorumunda bulundu. Avustralya’nın Macquarie Üniversi-
tesi’nde akademisyen olan Gillings ve Teknoloji Üniversi-
tesi’nden meslektaşı Hatch Stokes, yaptıkları araştırmada 
antibiyotik kullanımın geldiği noktaya dikkat çekti: “Dünya 
antibiyotiklerin baskınına uğramış durumda. Tüketilen ilaç-
lar insanlar tarafından veya tüketim ürünleri aracılığıyla ka-
nalizasyona karışıyor. 

Her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkan cep tele-
fonlarına rakip olarak akıllı ev telefonları dikkat çekiyor. Bu 
telefonlar cep telefonlarını aratmıyor. Almanya’nın en büyük 
genişbant cihazları üreticisi AVM tarafından üretilen DECT 
telefon FRITZFon MT-F, Bircom distribütörlüğünde Türki-
ye’ye geldi. İlk bakışta standart bir DECT telefon gibi gö-
rünen ürün, akıllı telefonlarda rastlanan gelişmiş özelliklere 
sahip. Geniş renkli ekran, arka aydınlatmalı tuş takımı, geniş 
kapsama alanı, bebek telsizi, internet radyosu dinleyebilme, 
RSS ve e-postaları görüntüleyebilme FRITZFon MT-F’nin 
benzersiz özelliklerinden sadece birkaçını oluşturuyor.
Hem sabit hat hem de VoIP görüşmelerinde kullanılabilen 

FRITZFon MT-F, 
320x240 pik-
sel çözünürlüğe 
sahip renkli ekra-
nıyla, piyasada bulunan birçok akıllı 
telefonla aynı görüntü kalitesini sunuyor. Geniş ekranın yük-
sek görüntü kalitesi sayesinde e-posta, RSS ve video po-
dcast’lerin görüntülenmesi kolaylaşıyor. 300 isim kapasiteli 
telefon rehberine kaydedilen numaralardan gelen çağrılar-
da, arayan kişinin fotoğrafı ve adı ekranda görüntülenebilir-
ken; arka aydınlatmalı tuş takımı loş ortamlarda konforlu bir 
kullanım sağlıyor. 

Giysilerden Enerji 
Ürettiler

Antibiyotik Gücünü 
Kaybetti

Akıllı Ev Telefonları 
Şaşırtıyor
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kültür - sanat

Filmler

Can Dostum

Yönetmen: 
Eric Toledano, Olivier Nakache

Oyuncular: 
François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

Tür: 
Komedi

Çok zengin bir aristokrat olan Philippe 
bir yamaç paraşütü kazası sonrası felç 
geçirir ve boyundan aşağısı tamamen 
hissizleşir. Driss ise hapishaneden he-
nüz yeni çıkmış bir işsizdir. Philippe 7 
gün 24 saat boyunca bakımını üstlen-
mesi için Driss’i evine yatılı yardımcı 
olarak alınca ikisinin de dünyası deği-
şecektir. Filmde geçen hikâyenin kısaca 
özeti böyle. Lakin tüm bu anlatılanların 
dışında farklı bir konusu var ve bunu 
film bittikten sonra daha iyi anlıyorsu-
nuz. Filmde çokça gülüp, biraz da gözya-
şı dökeceğinizi şimdiden belirtelim. Nor-
mal hayatta bir araya gelmeleri mümkün 
olmayan Philippe ve Driss’in dostluklarını 
kıskanmamak ise elde değil.  

Babam İçin 

Yönetmen:
Ellen Perry

Oyuncular: 
Perry Eggleton, Damian Lewis, Kristian 
Kiehling

Tür: 
Aile, Dram

Will, 11 yaşında küçük bir çocuktur. An-
nesini kaybetmiş, babası ise ortadan 
kaybolmuştur. En büyük tutkusu ise 
futbol takımı Liverpool’dur. Bir gün ka-
yıp babası ortaya çıkar ve her şeyi te-
lafi edeceğini söyler. İlk adım olarak da 
İstanbul’da oynanacak Liverpool –A.C. 
Milan, Şampiyonlar Ligi Final maçına 
bilet alır. Her şey iyiye gitmeye başlıyor 
diye düşündüğümüz bir an bu filmdeki. 
Ta ki Will’in babası ölene dek. Ama Will 
vazgeçmez ve hem babasının anısını 
yaşatmak için hem de gönülden bağlı 
olduğu futbol takımına destek vermek 
için bu yolculuğa çıkmaya karar verir. 
Bu yolculuk sırasında Will’in hayatı pek 
çok önemli olayla masalsı bir hale bü-
rünecektir. Tipik bir film gibi gözükse 
de filmi izledikten sonra içinizde umut 
kıvılcımlarının doğmasına engel olama-
yacaksınız.  

Kazanma Sanatı 

Yönetmen:
Bennett Miller

Oyuncular: 
Brad Pitt,  Jonah Hill,  Philip Seymour 
Hoffman

Tür: 
Dram, Komedi

Ünlü oyuncu Bradd Pitt bu filmde de 
yine oyunculuğunu konuşturmuş. Pitt 
bu filmde bir beysbol takımının kapta-
nı olarak karşımıza çıkıyor ve bir takımı 
baştan aşağıya değiştirerek neler yapı-
labileceğini gösteriyor. Pitt bu dönem 
içerisinde çoğu kişi tarafından deli ola-
rak tanımlansa da hiçbir zaman haya-
linden vazgeçmiyor. İnancını ve azmini 
hiçbir zaman kaybetmeyen Pitt’in hayat 
verdiği Billy karakteri başarıyı yakalaya-
cak mıdır? Daha fazla bilgi vermeye-
lim… Şimdiden iyi seyirler diliyoruz…
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İstanbul- Derinlik, 
Değişim ve Güç

Yazar: 
Prof. Dr. Recep Bozlağan

Yayınevi:
Marmara Belediyeler Birliği

İstanbul hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı. Marmara 
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Recep Bozlağan’dan İstanbul’u her yönüyle anlatan 
masalsı bir kitap. “İstanbul; Derinlik, Değişim ve Güç” 
adlı kitapta, İstanbul’un Roma İmparatorluğu’na, Os-
manlı devletine başşehir yapılması, Roma-Bizans 
İstanbul’unun bıraktığı miras, Osmanlı’nın İstanbul’u, 
Cumhuriyetin İstanbul’u, İstanbul nüfusunun ve eko-
nomisinin tarihi gelişimi gibi bölümler yer alıyor.  Boz-
lağan, kitabın İstanbul’u anlamak ve tanımak isteyen 
okuyucular için bir başucu niteliğinde olduğunu ise 
özellikle belirtiyor. 

“1453 Fatih Aşkına”

Can Atilla’dan yine çok ses getirecek bir albüm… 
Albümün isminden de belli olacağı üzerine “Elek-
tronik New Age” müziğinin ülkemizde ki önemli 
temsilcilerinden biri olan Can Atilla, İstanbul’un 
fethini müziğin insanı derinden etkileyen yapı-
sıyla bir araya getiriyor. Atilla, 2005 yılında yayın-
lanan “Cariyeler ve Geceler” albümü ile konsept 
bir albüm serisi başlatmış ve bu seri daha sonra 
sırasıyla “1453 Sultanlar Aşkına” (2006), “Aşk-ı 
Hürrem” (2007) ve “Altınçağ” (2010) albümle-
riyle devam etmişti. Sanatçı, şimdi de bu büyük 
imparatorluğun  tarihinin  en önemli ve unutul-
maz olaylarından birini albümüne konu olarak 
seçiyor: İstanbul’un Fethi... Albümde hem Fatih 
Sultan Süleyman’nın karakteri, hem de onun 
hayatının parçası olmuş kişilerin müzikal portleri 
işleniyor. 

Züleyha “Benden”

Anadolu’nun dört bir yanından seçilen Kadın Türküleri, genç sanatçı Züley-
ha’nın yorumlarıyla “Benden” adlı albümde bir araya geldi. Züleyha, ses-
lendirdiği bu türkülerle kadın hareketlerine dikkat çekmeyi amaçladığını 
belirtiyor. Albümde; kına türkülerinden iş türkülerine, hasret türkülerinden 
halaylara, 3’ü potporiden oluşan, toplam 12 kadın ağzı Anadolu türküsü farklı 
aranjörler tarafından orijinaline sadık kalınarak yeniden düzenlenmiş.  Bilinen 
türkülerin dışında 3 tane de yeni türkünün yer aldığını özellikle belirtelim.

Türk Kültüründe 
Yönetmek

Yazar: 
Prof. Dr. Acar Baltaş

Yayınevi:
Remzi Kitapevi

Prof. Dr. Acar Baltaş’ın “Türk Kültüründe Yönetmek” 
adlı kitabı görünürde farklı gibi gözüken iki kavramı 
bir araya getiriyor. Bir yanda “Türk Kültürü” diğer ta-
rafta “Yönetim” Baltaş bu iki kavramdan yola çıkarak 
iş hayatında başarılı olmanın ipuçlarını veriyor. Şöyle ki 
Baltaş’ın deyimiyle iş hayatında başarı şu şekilde kaza-
nılıyor:  “İş hayatında başarı yaygın şekilde özenildiği 
ve uygulanmaya çalışıldığı gibi, ithal süreç ve ölçütleri 
olduğu gibi kullanarak değil, bunları kendi kültürünün 
tarzına ve dokusuna uyarlayıp hayata geçirerek ka-
zanılır.” Kitabı okuyup bitirdikten sonra farklı bir bakış 
açısı kazanacağınızın garantisini veriyoruz.  

BULMACA

Bulmaca Çözüm
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news

Turkey’s Finance Giant

Turkey’s Finance Giant 
Türkiye Finans
Introduced a Brand New Corporate Identity
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Introduced a Brand New Corporate Identity TTürkiye Finans, the leading participation bank of Turkey, sustains 
its development and improvement program applied to the entire 
business process with a renewed corporate identity following its 
fast growth in the last two years. Türkiye Finans has renewed its 

logo and emblem, and applied this transformation to its corporate 
identity, changing the solemn nature of finance sector with a friend-
ly look through its new image.  The motto “Turkey’s Finance, Türki-

ye Finans” reflects its ambitious stance in the sector.



bizden haberler
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Derya Gürerk, CEO of Türkiye Finance says “Recently, 
we multiplied our financial strength and achieved many 
ground-breaking successes,” and explains the new corpo-
rate identity:  “Corporate identity transformation is a refle-
ction of the outcomes of our professional way of business 
on all of our customers and stakeholders. We will continue 
to drive our future activities around our motto ‘Turkey’s 
Finance Türkiye Finans’.” Gürerk says “During this process, 
we will start a long term advertising campaign to ensure 
a complete understanding of the strong infrastructure and 
financing model of participation banking.”
Reflecting its experience in banking sector and expertise in 
participation banking on its logo and emblem, Türkiye Fi-
nans also streamlined the flower symbol in its old emblem. 
The new corporate identity image features a shade of 
grey as a symbol of the serious nature of finance, which 
gradually degrades to the shiny blue of the technology 
and digital world, while the red flower represents the dy-
namic nature of the brand.

Türkiye Finans’ CEO Derya Gürerk says “We achieved a 
steady and development-oriented growth and also intro-
duced a number of innovations” and gives information 
about the transformation process of Türkiye Finans’ cor-
porate identity. “We increased our capital by 122%. The 
number of our branches has reached 190. We will achieve 
our target of increasing this number to over 200 by the 
end of year.” We multiplied our financial strength and un-
derwent a reorganization process to go ahead in our path 
much more powerfully. We have undergone a significant 
development process in every area from our vision and 
mission to our organizational structure, our way of bu-
siness and processes, and our performance system. We 
continue to meet the expectations of our customers wit-
hout compromising the principles of participation ban-
king which is our top priority while we achieve all these 
successes. The current corporate identity transformation 
is a reflection of the outcomes of all these successful pro-
cesses on our stakeholders.” 
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Türkiye Finans builds 
great recognition with its 
commercials
Türkiye Finans, the leading participation bank of Turkey, 
attracts attention with its advertisement campaign that is 
aligned with the renewed corporate identity. Türkiye Finans 
commercials present images from life, combining sponta-
neity and cinematic aesthetics. Türkiye Finans will be bro-
adcasting a total number of 12 commercials until the end 
of this year.
Türkiye Finans focuses on communication activities in rela-
tion with its new corporate identity that has created great 
excitement in the sector, while at the same time producing 
a supportive advertisement campaign. Türkiye Finans has 
recently aired the first commercials of the advertisement 

campaign which aims to explain the participation banking 
model, highlight the difference of the system and introduce 
the advantages of the products offered by Türkiye Finans.
The commercials within the campaign focus on different 
products and services. Each commercial focuses on dif-
ferent messages, including making good use of savings, 
financial products for different needs and advantages of 
credit cards etc. The new commercials of Türkiye Finans 
serve also the sector with their aim to create a compre-
hensive understanding of the participation banking finan-
ce model. 
The commercials present natural colours of everyday life, 
avoiding the artificial elements of an isolated and ideal li-
festyle, and features cinematic aesthetics instead of adver-
tisements aesthetics. In order to contribute to the modest 
approach adopted in the commercials, all performers are 
selected among either amateur actors or real persons, ins-
tead of forming a professional cast. 
The commercial with Hadj Financing theme which was 
shot in Kocaeli Fire Station is the first commercial shot in 
a fire station in Turkey; and the commercial with health 
financing theme which was shot in a boutique patisserie 
owned by a real entrepreneur in Moda, Kadıköy is the first 
commercial made in Turkey, presenting the subject of tube 
test baby financing.
The Consumer Loan commercial telling the story of an el-
derly couple who re-marries to freshen up their relations-
hip; and the Locksmith Mortgage commercial presenting 
the fun side of the troubles of moving with the slogan “For 
how many times we will have to move?” are spreading smi-
les to the viewers.
The 3D character called Happy is committed to make our 
lives easier with its slogan “I make you happy”. Happy is on 
air also in Ramadan, helping credit card holders to donate 
relief packages to people in need with the support of Tur-
kish Red Crescent
Türkiye Finans will continue to convey the principles of par-
ticipation banking with a corporate image film in addition 
to the 12 commercials to be launched until the end of this 
year. Corporate image film is directed by the German di-
rector Thorsten Herken.  The corporate image film which 
was shot in 3 days at 8 different places was finalized after a 
1-month production process and will be aired on TV in the 
following days. 
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şube bilgileri

1 Adana     (0 322) 359 55 35

2 Adana Ceyhan     (0 322) 611 52 64  

3 Adana Kurttepe     (0 322) 247 24 04

4 Adana Seyhan     (0 322) 363 07 11

5 Adıyaman     (0 416) 213 34 34

6 Afyon     (0 272) 21 3 06 07

7 Aksaray     (0 382) 212 71 25

8 Ankara     (0 312) 430 50 50

9 Ankara Balgat     (0 312) 284 87 07

10 Ankara Başkent Kurumsal     (0 312) 417 98 98

11 Ankara Çukurambar     (0 312) 287 04 36

12 Ankara Demetevler     (0 312) 335 04 76

13 Ankara Etlik     (0 312) 322 04 06 

14 Ankara Gimat     (0 312) 397 22 77 

15 Ankara Gölbaşı     (0 312) 484 45 41 

16 Ankara Keçiören     (0 312) 356 00 70 

17 Ankara Kızılay     (0 312) 417 44 40 

18 Ankara İvedik     (0 312) 395 24 07

19 Ankara Ostim     (0 312) 385 68 23

20 Ankara Polatlı     (0 312) 621 11 33 

21 Ankara Sincan     (0 312) 276 77 47 

22 Ankara Siteler     (0 312) 348 10 90 

23 Ankara Ulus     (0 312) 309 27 41 

24 Ankara Yıldız     (0 312) 441 36 11

25 Amasya     (0 358) 212 15 20

26 Antalya     (0 242) 244 53 57

27 Antalya Alanya     (0 242) 512 90 06

28 Antalya Aspendos Bulvarı     (0 242) 322 28 57

29 Antalya Çallı     (0 242) 345 00 55

30 Antalya Manavgat     (0 242) 743 23 94 

31 Aydın     (0 256) 213 70 02 

32 Balıkesir     (0 266) 244 12 55

33 Batman     (0 488) 214 15 06 

34 Bolu     (0 374) 217 61 31

35 Burdur     (0 248) 234 62 42

36 Bursa     (0 224) 221 33 00 

37 Bursa Kestel      (0 224) 372 01 60

38 Bursa İnegöl     (0 224) 711 90 80

39 Bursa Nilüfer     (0 224) 443 43 00 

40 Bursa Ulucami     (0 224) 223 48 40 

41 Bursa Yıldırım     (0 224) 361 52 22 

42 Bursa Demirtaş     (0 224) 211 33 97

43 Bingöl     (0 426) 214 15 23

44 Çanakkale     (0 286) 214 33 01

45 Çorum     (0 364) 225 31 82 

46 Denizli     (0 258) 241 67 00

47 Denizli Bayramyeri     (0 258) 265 06 03 

48 Diyarbakır     (0 412) 229 00 03 

49 Diyarbakır Kayapınar     (0 412) 252 24 54

50 Düzce     (0 380) 514 78 37 

51 Edirne     (0 284) 214 92 40 

52 Elazığ     (0 424) 236 43 74 

53 Erzincan     (0 446) 223 39 39 

54 Erzurum     (0 442) 213 50 10 

55 Erzurum Atatürk Üniv.     (0 442) 236 04 78

56 Eskişehir     (0 222) 230 02 98

57 Gaziantep     (0 342) 215 35 31

58 Gaziantep Suburcu     (0 342) 231 20 10 

59 Gaziantep Gatem     (0 342) 238 42 07

60 Giresun     (0 454) 212 04 90

61 Hatay     (0 326) 225 36 12

62 İskenderun     (0 326) 613 16 15 

63 Isparta     (0 246) 233 00 21 

64 İstanbul Aksaray     (0 212) 518 83 84

65 İstanbul Altunizade     (0 216) 651 87 90 

66 İstanbul Avcılar     (0 212) 593 34 44

67 İstanbul Bağcılar     (0 212) 462 92 28 

68 İstanbul Bahçelievler     (0 212) 555 28 20

69 İstanbul Bakırköy     (0 212) 583 02 70

70 İstanbul Bayrampaşa     (0 212) 612 24 20 

71 İstanbul Beşiktaş     (0 212) 236 69 59

72 İstanbul Beşyüzevler     (0 212) 479 71 66 

73 İstanbul Beylikdüzü     (0 212) 876 68 00

74 İstanbul Beykent     (0 212) 871 31 18

75 İstanbul Caddebostan     (0 216) 355 70 07

76 İstanbul Çağlayan     (0 212) 291 55 25 

77 İstanbul Çamlıca     (0 216) 461 00 06

78 İstanbul Çarşı     (0 216) 316 85 85 

79 İstanbul Çekmeköy     (0 216) 640 01 05

80 İstanbul Des     (0 216) 420 38 00 

81 İstanbul Dudullu     (0 216) 540 70 70  

82 İstanbul Eminönü     (0 212) 514 01 54 

83 İstanbul Erenköy     (0 216) 478 54 02 

84 İstanbul Esenler     (0 212) 568 10 80 

85 İstanbul Esenyurt     (0 212) 596 00 76

86 İstanbul Etiler     (0 212) 257 12 30

87 İstanbul Fatih     (0 212) 631 04 90 

88 İstanbul Fındıkzade     (0 212) 491 20 40 

89 İstanbul Gaziosmanpaşa     (0 212) 614 40 46 

90 İstanbul Giyimkent     (0 212) 438 35 61 

91 İstanbul Gültepe     (0 212) 280 20 42 

92 İstanbul Güneşli     (0 212) 602 03 30

93 İstanbul Güngören     (0 212) 539 91 11

94 İstanbul Hadımköy Yolu     (0 212) 886 22 82 

95 İstanbul Halkalı     (0 212)  697 43 12

96 İstanbul İkitelli     (0 212) 671 21 00

97 İstanbul İstoç     (0 212) 659 58 00

98 İstanbul Kadıköy     (0 216) 414 56 76 
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şube bilgileri
99 İstanbul Karaköy     (0 212) 297 09 09

100 İstanbul Kartal     (0 216) 387 21 51

101 İstanbul Kavacık     (0 216) 680 38 60

102 İstanbul Kurtköy     (0 216) 595 11 06

103 İstanbul Küçükbakkalköy     (0 216) 469 74 80 

104 İstanbul Küçükyalı     (0 216) 518 50 30 

105 İstanbul Kozyatağı Kurumsal     (0 216) 463 56 01

106 İstanbul Levent Sanayi     (0 212) 278 58 34 

107 İstanbul Maslak     (0 212) 286 95 36 

108 İstanbul Maltepe     (0 216) 442 80 05 

109 İstanbul Maltepe Cevizli     (0 216) 441 74 75

110 İstanbul Mecidiyeköy     (0 212) 356 03 15 

111 İstanbul Mega Center     (0 212) 640 06 75

112 İstanbul Merkez     (0 216) 452 86 43 

113 İstanbul Merter     (0 212) 637 26 09 

114 İstanbul Osmanağa     (0 216) 348 28 19 

115 İstanbul Osmanbey     (0 212)231 18 12 

116 İstanbul Pendik     (0 216) 483 64 05 

117 İstanbul Perpa      (0 212) 222 66 16 

118 İstanbul Rami     (0 212) 417 38 40 

119 İstanbul Sahrayıcedit     (0 216) 411 14 94

120 İstanbul Sefaköy     (0 212) 599 12 35

121 İstanbul Sultançiftliği     (0 212) 475 36 00 

122 İstanbul Tuzla Serbest Bölge     (0 216) 394 08 81 

123 İstanbul Sultanbeyli     (0 216) 496 12 22 

124 İstanbul Sultanhamam     (0 212) 514 02 98 

125 İstanbul Silivri     (0 212) 728 96 01

126 İstanbul Şirinevler     (0 212) 551 73 13

127 İstanbul Taksim     (0 212) 296 58 28

128 İstanbul Seyit Nizam     (0 212) 416 26 09 

129 İstanbul Topçular     (0 212) 612 13 00 

130 İstanbul Tophane     (0 212) 251 65 20 

131 İstanbul Topkapı     (0 212) 674 33 36 

132 İstanbul Tuzla     (0 216) 493 13 82 

133 İstanbul Tuzla Sanayi     (0 216) 394 20 45

134 İstanbul Tümsan     (0 212) 486 12 39

135 İstanbul Ümraniye     (0 216) 523 13 63 

136 İstanbul Üsküdar     (0 216) 391 00 70 

137 İstanbul Yavuz Selim     (0 212) 631 93 53 

138 İstanbul Yenibosna     (0 212) 474 42 09

139 İstanbul Zeytinburnu     (0 212) 665 07 27

140 İzmir     (0 232) 445 51 75 

141 İzmir Bornova     (0 232) 339 57 07 

142 İzmir Çiğli     (0 232) 329 54 60 

143 İzmir Karabağlar     (0 232) 253 66 86 

144 İzmir Pınarbaşı     (0 232) 479 90 82

145 İzmit     (0 262) 325 25 20 

146 İzmit Gebze     (0 262) 644 71 36 

147 İzmit Gebze-E5     (0 262) 644 87 19

148 İzmit Sanayi     (0 262) 335 60 35 

149 Kahramanmaraş     (0 344) 224 00 32 

150 Karaman                  (0 338) 214 70 70 

151 Kayseri     (0 352) 222 34 88 

152 Kayseri  OSB     (0 352) 322 16 70 

153 Kayseri Sanayi     (0 352) 336 45 28 

154 Kayseri Sivas Cad.     (0 352) 223 64 24 

155 Kırıkkale     (0 318) 218 89 89 

156 Kırşehir     (0 386) 212 32 62

157 Konya     (0 332) 238 06 66

158 Konya Alaaddin     (0 332) 350 72 15 

159 Konya Yeni Toptancılar Sitesi     (0 332) 342 25 36 

160 Konya Büsan     (0 332) 345 31 00 

161 Konya Mevlana     (0 332) 353 61 03 

162 Kastamonu     (0 366) 212 97 90

163 Kütahya     (0 274) 216 40 81 

164 Lüleburgaz     (0 288) 412 05 55 

165 Malatya     (0 422) 325 03 25 

166 Manisa     (0 236) 239 84 84 

167 Manisa Turgutlu     (0 236) 314 70 60

168 Manisa Salihli     (0 236) 715 20 89

169 Mardin     (0 482) 212 32 87

170 Mersin     (0 324) 238 20 24 

171 Mersin Tarsus     (0 324) 613 95 01

172 Muğla Fethiye     (0 252) 612 01 30

173 Nevşehir     (0 384) 214 36 00 

174 Ordu     (0 452) 223 27 47 

175 Ordu Fatsa     (0 452) 424 24 06

176 Osmaniye     (0 328) 813 56 26 

177 Rize     (0 464) 213 21 08 

178 Sakarya     (0 264) 274 01 91 

179 Sakarya/Adapazarı Erenler     (0 264) 276 99 81

180 Samsun     (0 362) 435 86 04

181 Samsun Bafra     (0 362) 542 54 74

182 Sivas     (0 346) 225 72 00 

183 Siirt     (0 484) 224 69 30

184 Şanlıurfa     (0 414) 215 54 21 

185 Tekirdağ     (0 282) 260 40 04

186 Tekirdağ Çorlu     (0 282) 673 57 26

187 Tekirdağ Çerkezköy     (0 282) 726 48 58

188 Trabzon     (0 462) 326 01 36 

189 Uşak     (0 276) 227 11 10 

190 Van     (0 432) 215 62 62 

191 Yalova     (0 226) 811 21 50 

192 Yozgat     (0 354) 212 45 62

193 Zonguldak Karadeniz Ereğli     (0 372) 323 53 23



bulmaca


