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Nisan ayının ilk günlerinde, gazete ilanlarımız bu başlıkla çıktı; “Birlikten kuvvet 
doğdu”...
Türkiye Finans’ın yüzde 60 hissesinin Suudi Arabistan’ın en büyük bankası The 
National Commercial Bank’a (NCB) satışı, Bankacılık Düzenleme ve Dene-
tleme Kurumu’nun onayı ve 31 Mart’taki Genel Kurulumuz’da kabul edilmesiyle 
sonuçlanmış oldu. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında, iki banka arasında yapılan 
anlaşma, 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdi. 

Peki bu hisse satışıyla başlayan yeni ortaklık dönemi bankamıza, katılım 
bankacılığı 
alanına ve Türkiye’ye neler getirecek? Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Boydak’ın da dediği gibi, “NCB ortaklığı ile Türkiye Finans, önümüzdeki 
dönem hızlı büyümesini sürdürecek, yeni ürün ve hizmetleri ile hem ulusal hem de 
uluslararası piyasalarda daha rekabetçi bir yapıya kavuşacak.” 

Birkaç aydan beri gerek iç piyasada gerekse dış piyasada birtakım gelişmeler var.
Bu gelişmeler karşısında tabii ki temkinli ve tedbirli olacağız. Geçtiğimiz yıllarda, 
mali sektör sıkıntıları reel sektöre doğrudan yansıyordu. Ancak, ülkemizde mali sek-
tör her zamankinden daha sağlam şekilde yeniden yapılandırıldı. Şimdi, bankacılık 
sektörümüz büyüme, şubeleşme atağında. 

2008’in ilk aylarında, iş dünyamıza sunduğumuz Business Card, ücretsiz Uzman 
Kambiyo Hizmeti ve yeni açılanlarla 150’ye yaklaşan şube sayımız, bu yılın bizim 
için ne kadar hızlı geçeceğinin bir göstergesi.

Bankamız cephesinde gelişmeler böyleyken, Paylaşım dergimizin çeriği de yine 
dopdolu. “Mikroekonomik reformlar yapılmalı!” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan, 
ekonomik gelişmeleri yorumlayan gazeteci-yazar Umur Talu’ya, Milli Takımı 
başarıdan başarıya koşturan Mustafa Denizli’den “İmaj yönetiminin modası geçti, 
şimdi algılama yönetimi zamanı” diyen Ali Saydam’a, motivasyon üzerine sohbet 
ettiğimiz Turgay Biçer’den ebru sanatı ustası Hikmet Barutçugil’e ve İstanbul’un 
göz bebeği Haliç’e kadar beğeneceğinizi umduğumuz konu ve konuklarla sizler-
leyiz. 

Paylaşım Dergisi, alanında en iyileri sayfalarına taşımaya devam edecek. Bu 
ülke hepimizin; ülkemiz için pozitif düşünmek, iyimser olmak ve çok çalışmak 
önceliğimiz... 

Saygılarımla,

Birlikten kuvvet doğdu.
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BOYDAK VE ÜLKER GRUPLARI
TÜRKİYE FİNANS’IN % 60’LIK HİSSESİNİ
NCB’YE DEVRETTİ
Türkiye Finans Katılım Bankası’nın ortakları 
Boydak Grubu ve Ülker Grubu, bankanın 
yüzde 60 hissesinin Suudi Arabistan’ın en 
büyük bankası The National Commercial 
Bank’a (NCB) devir işlemlerini tamamladı. 

Ülker ve Boydak grupları, ellerinde bulundurdukları 
yüzde 20’şer hisseyle banka yönetiminde stratejik 
ortaklık misyonunu sürdürecek. 
NCB, hızla büyüyen katılım bankacılığı sektörünün 
öncülerinden Türkiye Finans’ın çoğunluk hisselerine 
sahip oldu. NCB’nin Suudi Arabistan’da sahip 
olduğu faizsiz bankacılık deneyimi, Türkiye Finans’ın 
pazardaki konumuna katkıda bulunacak. 
NCB CEO’su Abdülkerim Abu Alnasr, “NCB’nin 
hedefleri açısından dönüm noktası olan bu ortaklık 
bölgesel büyüme stratejimiz adına da önemli bir 

adımdır. Türkiye’de hızla büyüyen katılım bankacılığı 
sektöründe, başarılı bir banka ile yaptığımız ortaklık 
bizi heyecanlandırmaktadır. NCB’nin finansal gücü 
ve katılım bankacılığındaki deneyimi ile Türkiye 
Finans yöneticilerinin yetenek ve yerel tecrübelerini 
birleştirerek Türkiye’nin lider bankası olma yolunda 
ilerleyeceğiz” dedi. 
Abdülkerim Abu Alnasr “Türkiye Finans ekibinin 
mükemmel ilerleyişi ve profesyonelliği sayesinde 
güç kazandık. Sektörümüzdeki yeteneğimiz 
ve sinerjimizin yüksek performansa sahip bu 
organizasyonu daha da güçlendireceğine 
inanıyorum. Ortaklığımız sayesinde birbirimizden 

öğreneceklerimiz ile daha başarılı işlere imza 
atacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Boydak ise “NCB’nin Türkiye Finans’taki bu 
ortaklığı, bankamızın katılım bankacılığı sektöründe 
gerçekleştirdiği başarılı işlerin bir kanıtıdır. NCB’nin 
faizsiz bankacılık uzmanlığı ve geniş ürün yelpazesi, 
Türkiye Finans’ın büyümesine hız katacaktır” dedi. 
Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar da 
konuya ilişkin olarak “Faaliyetlerimizi bu ortaklıktan 
aldığımız yeni güçle, müşterilerimizin ve ülkemizin 
güvenine layık olacak şekilde sürdürmenin iştiyaki 
içindeyiz. Uluslararası iletişimimiz her geçen gün 
artıyor. Muhabir banka ziyaretlerimizle bu süreci 
destekliyoruz. Yeni ortağımız NCB’nin uluslararası 
bankacılıkta bize önemli katkıları olacak. “ dedi.

Türkiye Finans’a dünya devi ortak
NCB ise 2007 yılında 1.6 milyar dolar net kâr elde 
ettiğini açıkladı. Toplam aktif büyüklüğü 55.7 milyar 
dolara ulaşan NCB, 264 şubesiyle Orta Doğu‘nun 
en büyük bankalarından biri. Financial Times ve 
The Banker’ın yayınladığı sıralamaya göre NCB 
Suudi Arabistan’da en büyük, dünyada ise en 
büyük 110. banka konumunda. Uluslararası kredi 
derecelendirme kurumu Standart & Poors NCB’yi 
A+, Fitch’in ise A kredi notu ile  değerlendirmekte.  
Londra ve İstanbul’da yatırım bankacılığı ofisleri 
bulunan HSBC Bank plc hisse satışı süresince 
Boydak ve Ülker gruplarına finansal danışmanlık 
yaptı. Önemli stratejik partnerlerinden NCB 
Capital’i de içine alan Goldman Sachs ise bu 
süreçte NCB’ye danışmanlık hizmeti verdi. 

Bu büyük güç birliğini iş dünyasıyla paylaşmak 
amacıyla İstanbul Grand Cevahir Otel’de bir 
resepsiyon düzenlendi. İTO Başkanı Murat 
Yalçıntaş, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk gibi iş 
dünyası ve finans sektöründen seçkin simaların 
katıldığı resepsiyonda Türkiye Finans’ın 
önümüzdeki dönemde daha da güçleneceği ve 
Türkiye’nin öncü bankalarından biri olacağının altı 
çizildi.
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BİZDEN HABERLER

YENİ ORTAĞIMIZI 
TANIYALIM

The National Commercial Bank (Ulusal 
Ticaret Bankası) Suudi Arabistan’da kurulan 
ilk bankadır. 26 Aralık 1953 tarihinde 
Kraliyet’e bağlı olarak faaliyete başlamıştır. 

1 Ekim 2005’te, Abdulkareem Abu Alnasr, Genel 
Müdür olarak atandı ve daha sonra NCB, bankanın 
mülkiyeti ile yönetimini ayırmak için kurumsal 
yönetim ilkelerini uygulamaya başlayınca, 1 
Ocak 2006’da bankanın ilk İcra Başkanlığı (CEO) 
görevini üstlendi. 

Türkiye Finans’ın %60 hissesini satın alan The 
National Commercial Bank, Suudi bankalarının 
içindeki en Seçkin ve Suudi Arabistan’da kurulmuş 
ilk bankadır.

Finansal göstergeler
 NCB, Arap dünyasının sermaye anlamında 

en büyük bankasıdır.  Bankanın, 2007 yıl sonu 
itibariyle ödenmiş sermayesi 4 milyar USD‘dir. 
 2007 yıl sonu Aktifler toplamı 55,6 milyar USD 

olarak gerçekleşmiştir.
 2007 mali yılı için net kâr toplam 1,6 milyar 

USD‘dir.
 2007 yıl sonu itibariyle Özsermayesi toplam 7,5 

milyar USD‘dir.
 2007 mali yılı için ortalama özsermaye kârlılığı, 

%23.1 oranında gerçekleşmiştir. 
 2007 mali yılı itibariyle katılım payı (iştirak 

hisseleri) kazancı, 1.07 USD olmuştur. 
 Bankaya verilen kredi notu, Fitch tarafından 

“A” ya, Standard & Poor’s tarafından ise “A+” ya 
yükseltilmiştir. 
 2007 yıl sonunda NCB, Suudi Arabistan 

genelinde, yalnızca Faizsiz Bankacılık Hizmetleri 
için tahsis edilmiş 266 adet şubeyi faaliyete 
geçirmiş bulunmaktadır. 
 2007 yılı sonunda,  bankanın müşteri sayısı 2 

milyonu aşmıştır. 
 2007 yılı sonunda,  banka çalışanları, %86’sı 

Suudi olmak üzere toplam 5412 kişiye ulaşmıştır. 

 Banka, 1184 adet ATM işletmektedir. 
 Banka, Beyrut ve Bahreyn’de birer uluslararası 

şube ile Londra, Seul ve Singapur‘da birer  dış 
temsilcilik çalıştırmaktadır. 
 Banka, Telefon Bankacılığı  Mobil Bankacılık, 

İnternet,  eCorp, ePay, Tadavül, Uluslararası 
Komisyonculuk gibi  kapsamlı bir dizi alternatif 
dağıtım kanalını yönetmektedir. 
 2007 yılında müşteri işlemlerinin % 85’inden 

fazlası, alternatif dağıtım kanalları üzerinden 
başarıyla yönetilmiştir. 
 90’ların başlarından beri, NCB, çeşitli geleneksel 

hizmet ve ürünler için yenilikçi faizsiz alternatiflerin 
geniş bir yelpazesini sunarak Katılım Bankacılığı’nın 
öncülerinden biri olmuştur.
 Banka, Arabistan bölgesindeki en büyük Mali 

Varlıklar Yöneticisidir ve Suudi Arabistan içerisinde 
yatırım fonları teklifi veren ilk bankadır. 
 Banka, sosyal sorumluluk alanında da çeşitli 

programların uygulanmasıyla, seçkin ve öncü bir 
role sahip olmuştur.
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ISLAMIC FINANCE NEWS DERGiSi
“2007’NİN EN iYiLERi” ÖDÜL TÖRENi YAPILDI...

Türkiye’de “Katılım Bankacılığı” olarak 
tanımlanan sektörün dünyadaki önde 
gelen yayınlarından Islamic Finance News 
dergisinin okurları arasında yapılan anketle 
belirlenen ve Türkiye Finans’ın  “Best 
Islamic Bank”  kategorisinde Türkiye’nin en 
iyisi seçildiği yarışmanın ödül töreni yapıldı. 

Türkiye Finans’ın Genel Müdür Yardımcısı Osman 
ÇELİK ve Uluslararası Bankacılık Müdürü Fatih 
BULAÇ tarafından temsil edildiği tören, 06 Mart 
Perşembe günü Malzeya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’daki Mandarin Oriental Hotel’de yapıldı.

Ödül törenine katılan Genel Müdür Yardımcısı 
Osman ÇELİK, Türkiye Finans’ın uluslararası 
bankacılık alanında 2007 yılında büyük atılımlar 
yaptığını ve Islamic Finance News dergisinin verdiği 
ödülün bu atılımların bir karşılığı olduğunu belirtti. 
Ayrıca Osman ÇELİK, “Önümüzdeki dönemlerde 

Türkiye Finans’ın başarıları artarak devam edecek. 
NCB ile yapılan ortaklıktan sonra Türkiye Finans’ın 
dünya genelinde saygınlığını artıracağını ve kaliteli 
hizmetimizle çok daha fazla ödülün ülkemize 
kazandırılacağına inanıyorum” dedi.

2007’nin “en iyi” olarak algılanan banka ve hizmet 
kuruluşları da belirlendi. İngilizce yayın yapan 
Malezya merkezli derginin, her yıl düzenlediği 
ankette, bu yıl sektörde önde gelen 1502 kişi 
oy kullanmış ve 15 farklı ülkeden adayların 
değerlendirildiği ankette diğer ülkelerden ödüle 
layık görülen bankalar şöyle sıralanmıştı: Bahrain 
Islamic Bank (Bahreyn); Islamic Bank of Brunei 
(Brunei); Faisal Islamic Bank (Mısır); Bank Syariah 
Mandiri (Endonezya); Kuwait Finance House 
(Kuveyt); CIMB Islamic Bank (Malezya); Meezan 
Bank (Pakistan); Qatar Islamic Bank (Katar); Al 
Rajhi Bank (Suudi Arabistan); The Islamic Bank 
of Asia (Singapur); Dubai Islamic Bank (B.A.E.) ve 
European Islamic Investment Bank (Avrupa). 
senedi’ gibi konularda beklenen yasaların acilen 
çıkarılmasını istedi.

Sunduğu kaliteli hizmeti tüm ülkeye 
ulaştırmayı hedefleyen Türkiye Finans, açtığı 
yeni şubelerle hizmet ağını genişletmeye 
devam ediyor.

“Yerel Kaynak, Yerel Kalkınma” ilkesini 
benimseyerek bir bölgeden topladığı fonları yine 
aynı bölgede kullandıran Türkiye Finans, bu 
doğrultuda yeni şubeler açmaya devam ediyor. 
Katılım Bankaları arasında en fazla şubeye sahip 

olan Türkiye Finans Hatay, Konya Ereğli, Giresun, 
Lüleburgaz, Adana Kurttepe, Mardin ve İstanbul’da 
açtığı yeni şubelerle toplam 148 şubeye ulaştı.
Açılan her bir şubeyle istihdama katkıda bulunmuş 
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkiye 
Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, “Yeni ortağımız 
NCB’den aldığımız güçle şube açılışlarımızı 
hızlandıracağız. Yakın zamanda Türkiye’nin her 
noktasında bir şubemiz hizmet veriyor olacak.” 
dedi. 
2008 yılına 137 şubeyle giren Türkiye Finans yıl 
sonunda en az 175 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

TÜRKİYE FİNANS’TAN
YENİ ŞUBELER...
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TÜRKİYE FİNANS’TAN “SEMÂ’NIN SADÂSI” 
Mevlevî kültür sanatını ve özellikle Mevlevî 
müziğini günümüze taşıyarak geniş kitlelere 
tanıtmayı amaçlayan “Semâ’nın Sadâ’sı” 
isimli eser ve “Bûselikaşîran Mevlevî Âyini” 
albümü Türkiye Finans, tarafından kültür 
dünyasına kazandırıldı.

Türk kültür hayatının gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla kültürel yayın hizmetine başlayan Türkiye 
Finans Kültür Yayınları’nın ilk eseri “Semâ’nın 
Sadâsı” isimli eser ve “Bûselikaşîran Mevlevî Âyini” 
albümü Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen 
bir törenle tanıtıldı. Türk tasavvuf müziği üzerine 
önemli çalışmalara imza atan Sanatçı ve Öğretim 
Görevlisi Timuçin Çevikoğlu tarafından hazırlanan 
eser, Mevlânâ’nın tüm dünyayı etkileyen felsefesini 
sanatsal bir anlatım ile günümüze taşıyor. 
Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mevlevî Müziği olmak 
üzere üç ana bölümden oluşan “Semâ’nın 
Sadâsı”, özellikle Mevlevî müziği ile ilgili önemli 
bir kaynak olarak değerlendiriliyor.  Mevlânâ’nın 
hayatı, düşünceleri ve eserlerinden örneklerin yer 
aldığı eserde Mevlevîlik’in kuruluşu, gelişmesi, 
Mevlevîlik’te çile sistemi ve semâ töreni ile ilgili 

ayrıntılı bilgiler bulunuyor. Eserin son bölümünde 
ise Mevlevî ayinleri, Mevlevî bestekârları ve Mevlevî 
müziğinde kullanılan sazlar ile Mevlevî müziğinin 
ayrıntılarına yer veriliyor.
“Semâ’nın Sâdâsı” ve “Bûselikaşîran Mevlevî Âyini” 
albümünün tanıtım toplantısında konuşan Türkiye 
Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, “Türkiye 
Finans Kütür Yayınları olarak hizmetlerimize 700 
yıldır insanlığa ışık tutan Mevlânâ ve Mevlevî 
sanatına ait bir eserle başlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.” dedi. Nacar, “Mevlânâ, yedi asırdır 
parlayan ışığı ve çağları aşan nidası ile insanlığı 
hakikate ve mutluluğa çağırıyor. Dileriz bu eser bu 
çağrının daha çok kişiye ulaşması için bir vesile 
olur.” dedi. 

“Semâ’nın Sâdâsı”, 
Mevlevî müziğinin en 
özel örneklerinden 
biri olan ve Ahmed 
Avni Konuk tarafından 
bestelenen 
“Bûselikaşîran Mevlevî 
Âyini” albümüyle 
tamamlanıyor. Sözleri 
Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rumî’ye ait olan eser, 
bestelenmesinin 
ardından ilk kez 
1925 yılında Galata 
Mevlevihanesi’nde 
icra edildi. Günümüze 
kadar tozlu raflar 
arasında unutulan 
bu eşsiz eser Şef 
Timuçin Çevikoğlu ve 
sanatçı arkadaşlarının 
gayretleri ile Türkiye 
Finans Kültür 
Yayınları’nın desteği ile 
gün ışığına çıkartılarak 
kayıt altına alındı.

TÜRKİYE FİNANS’TAN
ÜCRETSİZ KAMBİYO DANIŞMANLIĞI
Türkiye Finans, internet üzerinden kambiyo 
danışmanlık hizmeti vermeye başladı. 
“Uzman Kambiyo Hizmeti” ile mevcut ve 
potansiyel müşterilerin dış ticaret işlemleri 
ile ilgili her türlü sorusu, internet üzerinden 
yanıtlanarak danışmanlık hizmeti verilecek.

İnternet bankacılığı konusunda yatırımlarını 
sürdüren Türkiye Finans, hizmetlerine bir yenisini 
daha ekledi. Dış ticaret işlemleri ile ilgili danışmanlık 
hizmeti veren “Uzman Kambiyo Hizmeti” aracılığı 
ile her türlü mesaj ve soru internet aracılığı ile 
Türkiye Finans yetkililerine yöneltilerek yanıt ve 
öneri alınabilecek. 

Dış ticaret işlemleri ile ilgili danışmanlık ihtiyacı 
duyanlar www.turkiyefinans.com.tr adresinden 

“Uzman Kambiyo Hizmeti” formu doldurarak, 
sorularını Türkiye Finans yetkililerine anında 
ulaştırabilecek. Dış ticaret işlemleri hakkında 
mevcut ve potansiyel müşterilerden gelen mesaj 
ve sorular sistem aracılığı ile Türkiye Finans Dış 
İşlemler Müdürlüğü’ne ve hinterland olarak da 
soruyu yönelten kişiye en yakın Türkiye Finans 
şubesine otomatik olarak iletilecek. “Uzman 
Kambiyo Hizmeti” aracılığı ile gönderilen tüm 
mesaj ve sorular en kısa sürede Dış İşlemler 
Müdürlüğü yetkilileri tarafından değerlendirilerek 
geri dönüş yapılacak. 

Kambiyo işlemleri ile ilgili zaman tasarrufu 
sağlamayı da amaçlayan “Uzman Kambiyo 
Hizmeti”, Dış Ticaret İşlemleri alanında katılım 
bankaları arasında gerçekleştirilen ilk elektronik 
danışmanlık hizmeti olma özelliğini de taşıyor.

BİZDEN HABERLER
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ivil anayasa tartışmaları arasında 
başlayan ve biten sınır ötesi 
operasyon, hemen ardından alevlenen 
laiklik tartışmaları ve daha tüm bunlar 
sona ermeden başlayan Ak Parti’nin 
kapatılma davası… Bu kadar yoğun bir 

gündem içerisinde belki de gerçekten neyin daha 
önemli olduğunu anlamak da güçleşiyor. Türkiye 

tüm bu zorlu sınavları vermeye çalışırken diğer 
taraftan da AB mücadelesi Hükümet’in devreye 
soktuğu yeni reform paketleriyle yeniden canlılık 
kazanıyor. Peki, Türkiye tüm bu yaşananlarla 
beraber dış siyasette nasıl yer alıyor? Bu sorunun 
cevabını almak için usta gazeteci Umur Talu’yla 
konuştuk.

Türkiye’nin gündemi uzun zamandır olmadığı kadar yoğun 
belki de bugünlerde… Bu yoğun gündem içerisinde 
usta gazeteci Umur Talu’ya sorularımızı yönelttik. Talu, 
içinden geçilen süreçten Türkiye’nin önemli deneyimler 
edinebileceğini savunuyor.   SÖ
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Avrupa Birliği Süreci 
Türkiye’de
Ezberleri Bozdu

Sabah Gazetesi yazarı 
Umur Talu

Nesrin Akkaş
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Hükümet ekonomiye dair çeşitli açılımlar 
yapıyor, ekonomik reformlar da oldukça hız 
kazandı. Ancak bunun yanı sıra Avrupa Birliği’ne 
uyum süreci çalışmalarında da bir yavaşlama 
olduğu yönünde tartışmalar var. Bu anlamda 
bakıldığında siz nasıl bir tablo görüyorsunuz?
Teknik anlamda bakıldığında bununla ilgili 
çalışmalar sürüyor, ama manevi olarak heyecan 
yeniden artmalı çünkü demokratikleşme açısından 
bir çalışma yapılmadığı zaman Avrupa Birliği 
anlam olarak içi boşalmış gibi görünüyor. Bir de 
ülke olarak terörle ilgili sorunlar yaşadığımızdan, 
yüzümüz de doğuya döndü biraz. ABD Başkan 
Yardımcısı Dick Cheney 24 Mart’ta Türkiye’deydi. 
O da İran ve Afganistan’la hatta Pakistan’la ilgili 
görüşmeler yaparak Türkiye’nin yüzünü biraz daha 
doğuya döndürmeye çalıştı.
Ekonomi alanında baktığımızda ise; ‘reform’ 
kelimesinin aslında göreceli bir kavram olduğunu 
görürüz. Bazen size reform gelen şey bir başkası 
için aynı anlama gelmeyebilir. Nitekim hükümetin 
de bir takım adımları kendi açısından reformistken, 
bazı örgütlenmelerce de zayıf ya da yetersiz 
bulunuyor. 

“Türkiye’de son altı yıla bir büyüme 
oldu, bunu reddedemezsiniz. Kişi 
başına düşen milli gelir de arttı. 
Bu büyümenin bir takım olumlu 
etkileri de topluma yansıdı.. Şimdi 
bir adım daha ileri gidilmeli ve bu 
büyümenin ne kadar yeterli olduğu 
sorgulanmalı...”
Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığındaki 59. 
Hükümet ile başlayan ekonomik yükseliş sizce 
aynı istikrarla devam edecek mi?
Geçmiş hükümetlerin ve IMF programlarının 
olumlu mirası alınmıştı. O açıdan çalışmalar olumlu 
sürdürüldü. Aynı zamanda dünya konjonktürü 
uygun bir zemindeydi, döviz hem düşük gitti 
hem de bastırıldı. Sıcak para, dış yatırım, aşırı 
özelleştirme ve onlardan gelen para epey iyi 
bir dönem geçirilmesini sağladı. Fakat şu anda 
dünyada da bir belirsizlik söz konusu. Amerika’dan 
yükselen bir resesyon beklentisi var. Mevcut durum 
Uzakdoğu’yu etkilemedi, ancak Avrupa’yı etkilerse 
ve dalga biraz çoğalır ise Türkiye de doğal olarak 
dalgalanmalardan etkilenecektir. 
Türkiye’de son altı yıla bir büyüme oldu, bunu 
reddedemezsiniz. Kişi başına düşen milli gelir de 
arttı. Bu büyümenin bir takım olumlu etkileri topluma 

yansıdı.. Şimdi bir adım daha ileri gidilmeli ve bu 
büyümenin ne kadar yeterli olduğu sorgulanmalı... 
İşsiz kalmış, işinizi kaybetmiş biriyseniz ve ben size 
ekonomi anlatırsam ayıp ederim. Ama birden bire 
işinizde yükselmiş, maaşınız da bir anda artmış 
ise size başkalarının acılarından bahsetmem de 
çok doğru olmaz. Bazen makroya bakarken, 
mikro da ezilebiliyor. Pek çok insan da yaşadıkları 
mikro hayatlar içinde adeta mikroskobik biçimde 
küçülüyor, daralıyor. Ancak şu unutulmamlı; 
ekonomi öyle topyekün ileriye ya da topyekün 
geriye gittiğimiz bir şey değil. Geriye giderken 
evet herkesin üzerine çok daha fazla yük biniyor, 
ama ileri giderken nemalar maalesef aynı biçimde 
dağılmıyor. 

Ülkemizde kış aylarında bir sınır ötesi operasyon 
gerçekleşti. Türkiye bu operasyonla dünyanın 
gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Tepki de aldı 
destek de gördü. Sizce dış siyasette nasıl bir 
etki bıraktı sınır ötesi operasyon? 
Türkiye bu operasyona epeydir yakındı ancak 
operasyondan çok ‘sınır ötesi operasyon doğru 
mudur, yanlış mıdır?’ bu tartışılmalı. Çünkü 
o tartışma eksik yapılıyor. Genel atmosfere 
baktığınızda bunun yanlış olduğunu söyleyen 
pek kimse çıkmıyor ortaya. Ama sınır ötesi 
operasyonun bitirilmesi ve askerlerin dönmesi 
ciddi bir biçimde tartışıldı. Beklenmedik bir anda 
ordu-muhalefet gerilimi doğdu. Son senelerde 
pek alışık olunmayan bir gerilimdi bu. Bence dış 
konjonktürde Avrupa bile bu harekâtı hoş görüyle 
karşıladı, Irak da operasyonun belirli sınırlar 
içerisinde bitirilmesiyle fazla mesele etmedi bunu. 
Operasyonun bitmesi ülkenin demokratikleşme 
çabalarına belki iyi bir gerekçe olabilirdi ama bu 
Yargıtay olayıyla bence biraz sekteye uğradı. 

“Sivil Anayasa için demokratik 
katılım şart!”
Yeni anayasa tartışmalarına dönecek olursak, 
sizce Türkiye yeni bir anayasaya neden ihtiyaç 
duydu?
Normalde başka ülkelerin anayasası on yıllarca 
eskimiyor. Bizimki neden eskiyor? Çünkü 
müdahale anayasaları bunlar… Sonradan da 
üzerinde tadilat yapıldı. Bu nedenle yakında 
yeniden gündeme gelmesi beklenen yeni anayasa 
çalışmaları bir fırsat olarak değerlendirilebilir ancak 
sürecin demokratik ve katılımcı geçmesi gerekiyor. 
Son aylarda gündemin yoğun geçmesi buna izin 
vermedi ancak her ne olursa olsun yeni anayasa 
toplumun tüm kesimlerini etkileyecek Bu nedenle 
de genel bir mutabakat sağlanmak zorunda… 

Bazen makroya bakarken, 
mikro da ezilebiliyor. Pek 
çok insan da yaşadıkları 
mikro hayatlar içinde 
adeta mikroskobik 
biçimde küçülüyor, 
daralıyor, umutsuzlaşıyor. 
Ekonomi öyle topyekün 
ileriye ya da topyekün 
geriye gittiğimiz bir şey 
değil. Geriye giderken evet 
herkesin üzerine çok daha 
fazla yük biniyor, ama 
ileri giderken nemalar 
aynı biçimde dağılmıyor. 



Peki, inceleme şansınız oldu mu? Yeni anaya-
sanın diğer anayasalara göre getirebileceği 
yenilikler ya da avantajlar ne olabilir?
Hep beklenen şudur: Daha fazla demokratikleşme 
yani bir takım bağlayıcı, sınırlandırıcı hükümlerin 
değiştirilmesi. Devletin işleyişiyle ilgili sorun 
olduğu düşünülen bir takım mekanizmalarda biraz 
daha esneklik sağlanabilir. Mesele anayasayı 
yapmakla da bitmiyor.  Bakın bugün anayasa ile 
ilgili en çok şu iki şey tartışılıyor: Biri bölücülük, biri 
de laiklik meselesi. Ama buna karşı anayasanın 
maddelerine bakın; herkese konut hakkından, 
toplantı ve yürüyüş hakkına, eğitim hakkından 
adalet karşısında eşitliğe kadar yığınla madde var 
ve her gün, her saniye ihlal ediliyor. Dolayısıyla bir 
anayasanın ruhu onun toplum içerisindeki koruyucu 
gücüyle ortaya çıkar. Biz genellikle devletin bireyi 
ya da bireyin devleti koruyucu gücüyle olaya 
bakıyoruz. Ama Türkiye’de anayasa kendini, 
bireylere, sivil toplum örgütlerine veya birtakım 
siyasi akımlara karşı koruduğu iddiasındayken, 
bazı yerlere karşı koruyamıyor. Maalesed bunu 
geçmişte çok yaşadık.

Gündemde olan yeni anayasanın 1982 
Anayasası’na göre daha özgürlükçü olduğunu 
söyleyebilir miyiz?
Elbette. Bir kere artık 80’lerde değiliz. Milliyetçi 
partiler de, muhafazakar partiler de, o günün partileri 
gibi değil. Çünkü onlar da değişim içerisinde ki bu 
olumlu bir şey. Türkiye’de AB meselesi iyi kötü 
ezberi bozdu, belli fikirler verdi. Bugün idam cezasını 
kaldırmış bir Türkiye var. Zaman zaman gerginlikler 
olsa da bugünkü hava daha demokratik. Aslında 
mesele demokrasi noktasında çıkmıyor. Mesele 
Türklüğü koruma, laikliği koruma gibi korumaya 
yönelik şeylerde çıkıyor. Düşüncelerin ya da 
inançların devlet tarafından korunması anlamında 
problemler var. Halbuki bizim, bir başkasının 
inanç ve özgürlüklerine saldırmamayı taahhüt 
edebileceğimiz, toplumsal bir sözleşme ile bu 
tehlikeleri bertaraf edecek bir kültür oluşturmamız 
mümkün. Ama maalesef tersten konuşuyoruz. 
Ben sizden korkumu konuşuyorum, siz benden 
korkunuzu konuşuyorsunuz. Buna karşı ikimiz 
birbirimize yeterince güvence veremiyoruz. Bunu 
ancak anayasanın başarabileceğini düşünüyoruz. 
Anahtar, karşımızdakini anlamaya çalışmak

Yani aslında çözüm zor değil. Sadece 
karşımızdakini anlamaya çalışmak yeterli. Öyle 
mi? 
Tamamen doğru. Uyuşmazlık gibi görünen şeyler 
zaman zaman olur. Hem Türkiye de sürekli geriye 
giden bir ülke değil. Bazen birtakım gerilimler 
oluyor. Sonra yeni bir noktaya varıyoruz. Hayat 
biraz da böyle ilerliyor, siyaset de bu demek. 
Kendi ömrümüz içerisinde her şeyin bir anda 
çözüleceğini beklememek lâzım.  

AB süreci ivme kazanabilir
Hükümet partisinin kapatılması gündemde… 
Sizce böyle bir süreç Türk demokrasisini nasıl 
etkiler?
Biraz once de belirttiğim gibi aslında bu tür 
gelişmelerden bazı deneyimler çıkabilir. Çünkü 
bazen kötü gibi görünen bir durum, kazandırdığı 
deneyim neticesinde iyi sonuçlara sebep olabiliyor. 
Kapatılır mı kapatılmaz mı bilemiyorum. Çünkü 
karar bir oylama sonucunda gerçekleşecek hatta 
artık nitelikli çoğunluk isteniyor. Ortada bir kanun 
var ama bu kanunun da bir yorumu var. Oylamada 
herkes aynı fikirde olmayabilir. Dolayısıyla sonucun 
ne olacağı belli değil. Sadece süreci her beraber 
bekleyeceğiz.

Konuyla ilgili Avrupa Birliği de bir açıklama 
yaptı. Bu davanın Türkiye’de demokrasiyi 50 
yıl geri götüreceğini söyleyenler oldu. Siz AB 
açısından değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo 
görüyorsunuz?
Evet, buradaki tepkilerden daha sert tepkiler 
verdiler. Böyle anlarda iki şey birden mümkün 
oluyor. Ya Avrupa Birliği süreci iyice yavaşlatabilir 
ya da tam tersi tam üyelik sürecinde yapılan 
reformlarla beraber ivme kazanabilir. 

Siz dışarıdan baktığınızda bir gazeteci olarak 
nasıl bir Türkiye tablosu görüyorsunuz?
Türkiye açısından son döneme baktığımızda, 
özellikle seçimlerin öncesinden bu yana olumlu 
geçtiğini söyleyemem. Sürece baktığınızda seçim 
öncesinde gerilim vardı. Seçim bitti gerilim biter 
gibi oldu ama zaman zaman alevlendiği anlaşılıyor. 
Bir yandan sınır ötesi operasyon yapıldı. 
Dışarıdan bakıldığında herkesin bakış açısının 
farkı olduğunu düşünüyorum. Bir Sarkozy’nin 
bakışıyla bir diğer devlet başkanının bakışı aynı 
değildir. Amerika çok daha pragmatik bakar. Şuan 
Amerika’da bir başkanlık seçimi olduğu için onların 
bakışı da bu noktada farklı olacaktır. Yaşadığımız 
coğrafya hareketli bir coğrafya, Ortadoğu’da 
öyle bir çılgınlık olur ki bütün bakış açıları değişir. 
Rusya’da bir şey olur değişir. Bana sorarsanız, 
şu an için kaygan bir zeminde bulunduğumuzu 
söyleyebilirim.

Umur Talu: ‘‘ Bazen kötü 
gibi görünen bir durum 
kazandırdığı deneyim 
neticesinde iyi sonuçlara 
sebep olabiliyor.
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2008 yılına ilişkin ön-
görülerini  aldığımız   TOBB 
Başkanı M.Rifat Hisar-
cıklıoğlu, yapısal reform-
larda meydana gelen 

durgunluğun bir faturası da olabileceği 
yönünde uyarıda bulunuyor. Türkiye 
ekonomisini iyileştirmeye yönelik önerilerini 
bizlerle paylaşan Hisarcıklıoğlu, “Büyümeyi 
yeniden eski temposuna yükseltmek için 
şirketlerimizin önündeki engelleri kaldıracak, 
yatırımların önünü açacak, mikroekonomik 
reformlar yapmamız gerekiyor.” diyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren odalar ile borsalar 
arasında birlik ve dayanışmayı sağlayan, ticaret ve 
sanayinin gelişmesi için çalışan, üyelerinin mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştıran Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, özel sektörün Türkiye’de mesleki 
üst kuruluşu ve yasal temsilcisi olarak çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor. Yerel düzeyde, ticaret, 
sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odaları ve 
borsalar şeklinde oluşmuş 364 adet üyesi bulunan 

TOBB, bu odalar ve borsalar aracılığıyla da 1 milyon 
200 binin üzerinde firmaya ulaşıyor. Buradan da 
anlaşılacağı üzere TOBB bir anlamda Türkiye’nin 
can damarlarından birini oluşturuyor. Böylesine 
önemli bir ekonomik güce sahip olan TOBB, bu 
nedenle de her sözü önemsenen ve gündem 
oluşturan büyük bir oluşum olarak göze çarpıyor. 
Bu gücün başındaki kişiyle yani TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi de 
işte tam da bu yüzden Türkiye’nin geleceğine dair 
fikirler edinmenizi sağlayacak. 

TOBB olarak 2008’den beklentileriniz ve bu yıla 
dönük hedefleriniz neler? Bu hedeflere ulaşmak 
için neler yapılmalı?
2001 krizinden sonra özel sektöre dayalı bir 
ekonomik büyüme modelinin gerekli olduğunu 
gördük ve bu doğrultuda iş ortamını iyileştirmeye 
yönelik çeşitli reform adımları attık. Zirâ özel sektöre 
dayalı bir ekonominin büyümesi ancak şirketlerin 
büyümesi sayesinde gerçekleşir. 
90’larda şirketlerimizin gelişmesini engelleyen 
iki önemli kısıt vardı. Bunlardan biri yüksek faiz 
oranlarını -ki hızla artan kamu borç yükünden 
kaynaklanıyordu- kamu maliyesindeki disiplin 
sayesinde daha mâkul seviyelere çekebildik. İkinci 
kısıt olan yüksek enflasyonu, Merkez Bankası’na 
sağlanan bağımsızlıkla tek haneli seviyelere 
indirebildik. 
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Yeni Bir
Reform Gündemi 
Oluşturulmalı!

Aynur Şenol

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu
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Sonuçta Türkiye 1970–2001 arasında yılda or-
talama yaklaşık yüzde 4 büyürken, 2002–2006 
döneminde yılda ortalama yüzde 7’nin üzerinde 
büyüdü. Aradaki bu çarpıcı farkın arkasında, kriz 
sonrası başlatılan ve 3 hükümet döneminde de 
devam ettirilen reform süreci yatıyordu. 

Reform sürecinin aksatılması 
sorunları da beraberinde getiriyor 
Bugün itibariyle geldiğimiz noktaya baktığımızda 
üretim, yatırım, ihracat, tarım-dışı istihdam gibi 
makro rakamların hepsinde ciddi artışlar sağlandığı 
görülmektedir. Ama bunlar madalyonun görünen 
yüzünü oluşturuyor. Sadece bunlara bakarak 
yorum yaparsak kendimizi kandırmış oluruz. 
Özellikle ihracata yönelik çalışan şirketlerimiz, 
her şeye rağmen bugüne kadar sürdürebildikleri 
verimlilik artışları sayesinde kurdaki büyük 
değerlenmeyle baş edebildiler. Ama bunun ilelebet 
böyle gitmesi mümkün değil. Zaten üretim ve 
ihracat içindeki ithalat payının devamlı yükselmesi 
de bunu gösteriyor. Belki ihracatçımız ithal girdi 
kullanımını artırarak bir nebze nefes alıyor ama bu 
sefer ara malı üreten üreticimiz ayakta kalamıyor. 
Döviz kurundaki aşırı değerlenmeye, yapısal 
reformlardaki gecikmenin de eklenmesiyle, 
ülkemizin üretici yapısı içten içe zayıflıyor.
2007’nin başından itibarense her çeyrekte daha 
da azalan bir büyüme oranı görüyoruz. Nitekim 
üçüncü çeyrekte yurt içi büyüme yüzde 1,5’e 
kadar gerilemiştir ki, bu oran son 6 yılın en 
kötü performansına işaret etmektedir. Sadece 
büyümenin genel temposunda değil, kalitesinde de 
problemler yaşanmaktadır. Sanayi, yatırım ve mal-
hizmet ihracatı gibi temel alanlarının hepsindeki 
büyüme oranlarında önemli gerilemeler vardır.
Büyüme temposundaki ciddi kan kaybının 
arkasındaki neden, beklentilerin bozulmasıdır. 
Beklentiler bozulmuştur, çünkü neredeyse                      
1 yıldır iş ve yatırım ortamını iyileştirici nitelikte 
dişe dokunur tek bir reform gerçekleştirilmemiştir. 
Nasıl ki yapısal reformlar alanındaki hızlı adımlar 
2002–2006 arasındaki hızlı büyüme temposunu 
sağlamışsa, reform sürecinin aksatılmasının bir 
faturasının olduğu da görülmelidir.  

Mikroekonomik reformlar 
yapılmalı
Şimdi, büyümeyi yeniden eski temposuna 
yükseltmek için şirketlerimizin önündeki 
engelleri kaldıracak, yatırımların önünü açacak, 
mikroekonomik reformlar yapmamız gerekiyor. 
Biz bunlara ikinci nesil reformlar diyoruz. Bunların 
başında kayıtdışılıkla mücadele, işgücü piyasası, 

sosyal güvenlik, eğitim reformları ve sanayi stratejisi 
belirlenmesi geliyor. Hükümetimiz acilen bu 
çerçevede yeni bir reform gündemi oluşturmalıdır. 

Türkiye’nin yapısal sorunlarına 
yapısal çözümler üretme zamanı
2009’da enerji açığına bağlı bir kriz beklentisi 
içinde misiniz? Bu açığın temel sebebi ne size 
göre? 
Son 5 yılda doğalgazın elektrik üretimindeki payı 
yüzde 40’dan 45’e yükselmiştir. İthal kömürü de 
dahil ettiğimizde üretilen elektriğin neredeyse 
yüzde 55’i ithalata dayanıyor. Yani enerjideki dışa 
bağımlılık azalmak bir yana, artmaktadır. Bu menfi 
yapının sonucunu, hızla artan enerji ithalatı ve 
yüksek enerji faturaları şeklinde olarak hep birlikte 
ödüyoruz. 
Kuşkusuz bu durum 1990’lı yıllarda enerjide atılan 
yanlış adımları bir sonucudur. “Türkiye karanlıkta 
kalacak” korkusu salınarak “ister al, ister alma ama 
öde” şeklinde kapalı kapılar ardında kurgulanan 
doğalgaz ithalatı sistemi ve buna dayalı kurdurulan 
yap-işlet-devret santrallerine verilen fiyat ve alım 
garantileri, bu yanlış düzenin iki temel ayağını 
oluşturuyor.
Bir defa şunu artık anlamalıyız ki, “olmayan enerji 
en pahalı enerjidir” şeklindeki hesapsız bir slogana 
kapılıp, doğalgazla elektrik üreten santraller gibi, 
yüksek maliyetli enerji üretiminin önünü açacak 
düzenlemelere yeniden geçit vermemeliyiz. Artık 
Türkiye’nin yapısal sorunlarına yapısal çözümler 
üretme zamanıdır. Günü kurtaracak tedbirler 
yerine uzun vadeli stratejiler geliştirilmeli ve gerekli 
uygulamalar hayata geçirilmelidir.
Ne yazık ki ülkemizde enerji sektörü yıllardır sağlıklı 
bir şekilde yapılandırılamamıştır. Buna bağlı olarak 
ya aşırı atıl üretim, ya da enerji açıkları yaşanmıştır. 
Enerji güvenliği açısından dışa bağımlılık kabul 
edilebilir düzeyleri aşmıştır. Düşük kaliteli altyapı 
hizmetleri nedeniyle bir taraftan maliyetler artarken, 
ülkemiz enerjide OECD ülkeleri içinde en yüksek 
maliyetli ama kalite açısından en kötü ülkeler 
arasında yer almaktadır.
Türkiye örneğin elektrik piyasasında yüzde 25 

Hâlâ enerji piyasasını 
serbestleştiremediğimiz 
için, sadece son 10 
yılda 10 milyar dolar 
kayıp-kaçak faturası 
ödedik. Buna mukabil, 
80’li yıllarda enerji 
piyasasını liberal hale 
getiren İngiltere’de, 
fiyatlar reel olarak 
yüzde 40 ucuzlamıştır. 
Arjantin’de ise bu oran 
yüzde 60’ı bulmaktadır. 
Almanya fiyat 
seviyesinin düşmesiyle 
2 sene içerisinde 7 
milyar euro tasarruf 
sağlamıştır. 
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civarında piyasa serbestliğine sahiptir. Bu oranla 
AB ülkeleri arasında son sıralarda yer almaktayız. 
Hâlâ enerji piyasasını serbestleştiremediğimiz için, 
sadece son 10 yılda 10 milyar dolar kayıp-kaçak 
faturası ödedik. Buna mukabil, 80’li yıllarda enerji 
piyasasını liberal hale getiren İngiltere’de, fiyatlar 
reel olarak yüzde 40 ucuzlamıştır. Arjantin’de ise 
bu oran yüzde 60’ı bulmaktadır. Almanya fiyat 
seviyesinin düşmesiyle 2 sene içerisinde 7 milyar 
euro tasarruf sağlamıştır.

Enerji sektöründe özelleştirmeler 
ivedilikle yapılmalı
Bu konuda alınması gereken önlemler neler?
Yüksek enerji girdi maliyetleri ile karşı karşıya kalan 
ülkemizin girişimcileri olarak enerji piyasalarındaki 

serbestleşme reformlarını dikkatle 
takip ediyor ve destekliyoruz. 
Zirâ özelleştirme olmadan 
serbestleşme müm-kün değildir. 
Bu nedenle elektrik piyasasında 
kamu tekelinin ortadan kaldırılması 
için özelleştirmeler ivedilikle 
yapılmalıdır. 
Sanayiye ucuz enerji girdisi 
sağlanması için doğalgaz 
kullanımının ve boru hattı ağının 
ülke sathına yaygınlaştırılması 
çalışmalarına hız verilmelidir. Özel 

sektör finansman kaynaklarının ve dinamizminin 
doğalgaz sektöründe de yer almasını sağlamak 
için BOTAŞ’ın alım anlaşmalarının özel sektöre 
devirleri hızla gerçekleştirilmelidir. 
Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların 
kullanılmasına imkân verecek düzenlemeler 
yapılmalıdır. Enerji verimliliği, enerji tasarrufu, 
enerji arz yönetimi ve arz güvenliği ile ilgili 
önlemler alınmalıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın 
temiz enerji kaynaklarının sunumuna bağlı olduğu 
göz önüne alınarak enerji üretim ve kullanımı 
çevresel bozulmaya neden 
olmadan sağlanmalıdır. 
Yenilenebilir ve çevre 
dostu enerji kaynakları 
desteklenmeli, geliştirilmeli 
ve yıllardır ihmal edilen 
öz kaynaklarımız 

değerlendirilmelidir. Bunu sağlayacak en önemli 
araç “temiz enerji teknolojileridir.”  Uygulanacak 
teşvikler bu teknolojilere yönlendirilmelidir. 

“Türkiye’nin iktisadi büyüme 
hızını daha yukarılara çekebilme 
konusundaki birinci önemli 
eksikliği eğitimdir, yani beşeri 
sermaye eksikliğidir.”
Sürdürülebilir büyüme için hangi unsurlar şart 
size göre?
Sürdürülebilir iktisadi büyümenin başlıca nedeni; 
yatırımlar ve teknolojik gelişme yoluyla kişi 
başına fiziki sermaye ve beşeri sermaye (eğitim) 
düzeylerinde ve verimlilikte sağlanan artışlardır. Bu 
süreç sayesinde sanayileşme yayılmakta, sanayiye 
bağlı olarak hizmet sektörü hızla gelişmekte ve 
tarımdaki nüfusun şehirlere ve şehir ekonomisine 
geçişi sağlanmaktadır. Kişi başı verimin daha 
düşük olduğu kırsaldan, daha yüksek olduğu şe-
hirlere ve şehir ekonomisine geçiş de, yatırımların 
ve verimlilik artışlarının tüm ekonomiye yayılmasını 
hızlandırmaktadır.

Türkiye’nin eksikleri…
Türkiye’nin iktisadi büyüme hızını daha yukarılara 
çekebilme konusundaki birinci önemli eksikliği 
eğitimdir, yani beşeri sermaye eksikliğidir. Ucuz 
emeğe dayalı bir üretim yapısından daha ileri 
teknolojiler kullanan, daha yüksek katma değer 
sağlayan bir yapıya geçebilmek için, daha 
yüksek becerilere sahip bir işgücü olmazsa 
olmaz önkoşul olarak ortaya çıkmaktadır. Oysa 
Türkiye’nin eğitim çabalarının yetersiz olduğu, bu 
konuda diğer gelişen ülkelerin de gerisinde kaldığı 
görülmektedir.
Türkiye’nin ikinci önemli eksikliği iktisat po-
litikalarında istikrarı sağlayamamış olmasıdır. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızlanan şehirleş-
me süreci toplumun beklentilerini hızla yukarıya 
çekmiştir. Ancak siyasetin bu beklentilerin baskısı 
altında kalarak,  pek çok kesime ekonominin ve 
devletin kapasitesinin üzerinde vaatler sunması 
sonucunda Türkiye, son yarım yüzyılda bütçe 
açıkları ve yüksek enflasyonla yaşamak durumunda  

kalmıştır.  Oysa  yüksek enflasyon altında 
yüksek ve kalıcı büyüme hızlarının mümkün 

olmadığı görülmüştür.
2001 yılından bu yana maliye politikaların-
da daha önceki dönemlerde görülmeyen 
ölçüde bir disiplin sağlanmış, bütçe 
açıkları ile birlikte enflasyon denetim 
altına alınmış, böylece ekonominin 
toparlanması yönünde büyük mesafe 
katedilmiştir. 

TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu: “Finans 
sektörü, ekonominin 
temel organları olan 
KOBİ’lere kan akışını 
sağlayan damarlar gibidir. 
Bu yüzden de, biri kötü 
durumdayken, diğerinin 
iyi durumda olması 
beklenmemelidir. Mali 
sektör sağlıklı bir yapıya 
kavuştukça, reel sektör de 
rahatlayacaktır. “
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Üçüncü olarak, emek yoğun sanayi dallarından 
daha fazla teknoloji içeren ve yüksek katma değer 
yaratan sektörlere geçebilmek için makroekonomik 
istikrarla birlikte uzun vadeli bir sanayileşme 
vizyonunun da geliştirilmesi gerekmektedir. 
Diğer taraftan sosyal politikaların, işsizlik, 
yoksulluk gibi hayati önem taşıyan konulardaki 
uygulamaların da güçlendirilmesi gerekiyor. Zirâ 
küreselleşme sürecinde ortalama gelir artarken 
olumsuz etkilenen kesimlere sağlanan sosyal 
desteklerin güçlendirilmesi, reform ve dönüşüm 
sürecinin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Küreselleşme 
ortamındaki sanayileşme ve büyüme politikalarının 
başarıya ulaşabilmesi için, toplumsal ve siyasal 
desteğin korunması çok önemlidir.
Sürdürülebilir yüksek büyüme hızını sağlayacak 
faktörlerin biri de, iktisadi ve siyasi kurumların 
güçlü bir kurumsal yapıya sahip olmalarıdır. Hukuk, 
yargı, mülkiyet hakları gibi temel kurumlar ile siyasi 
ve iktisadi istikrar, devlet politikalarında sürekliliği 
sağlamakta ve böylece iktisadi faaliyetlerde 
belirsizliği azaltarak yatırımları, teknolojik gelişmeyi 
ve yenilikleri özendirmektedir. 

Yaşanılan krizlerin ardından ülkemizdeki 
finans kurumları son yıllarda ciddi atılımlar 
gerçekleştirdiler. Sizce bu gelişme neyi ifade 
ediyor?
Şirketler kesimi olarak finans sektörün gelişimini 
görmekten memnuniyet duyuyoruz. Zira finans 
sektörü ile reel sektör aynı elmanın iki yarısıdır. 
Finans sektörü, ekonominin temel organları olan 
kobilere kan akışını sağlayan damarlar gibidir. 
Bu yüzden de, biri kötü durumdayken, diğerinin 
iyi durumda olması beklenmemelidir. Mali sektör 
sağlıklı bir yapıya kavuşursa, reel sektör de 
rahatlayacaktır. 
2001 krizinden sonra mali sektör ciddi bir yeniden 
yapılanma geçirmiştir. Bu süre zarfında, bir ara 
yüzde 30’un altına gerileyen mevduatın krediye 
dönüşme oranı, bugün yüzde 80’e ulaşmıştır. 
Bankacılığın milli gelire oranı da bu süre zarfında 
ikiye katlanarak yüzde 85’e ulaşmıştır. Ticari 
kredilerin milli gelire oranıysa 2002’de yüzde 
8’e kadar gerilemişken bugün yüzde 17’ye 
yükselmiştir.
Yine de mali sektör ile şirketler kesimi arasındaki 
bağları güçlendirmek yolunda atılması gereken 
adımlar vardır. Bankalarımız hala kredi verirken 
en çok teminata dikkat etmektedir. Yani kredi, 
firmaya veya proje değil teminata verilmektedir. 
Bu yüzden ekonomik katkısı düşük düzeyde kalan 
işler için kredi alınabilirken, daha verimli olabilecek 
projelere finansman bulunamamaktadır

Bu noktada reel sektöre 
yani şirketlerimize de büyük 
görevler düşmektedir. Özellikle 

Basel-2 ile birlikte şirketlerimiz, 
proje hazırlamayı, dünya 
standartlarında mali tablolar 
düzenlemeyi öğrenmeli, 
kurumsallaşmalıdır. Yoksa 
küreselleşen dünya ekonomisinde 
hep küçük balık olarak kalırız ve 
bir de bakarız ki, yurtdışından 
gelen bir büyük balık tarafından 
yutulmuşuz.
Bankaların, aracılık işlevlerini yerine getirmeleri, 
yani gerçek bankacılık yapabilmeleri için, önce 
kamunun, mali sistem üzerindeki tahakkümünün 
ortadan kalkması şarttır. Bu da mali disiplinin 
sürdürülmesi ve kamuda harcama reformunun 
gerçekleştirilmesi ile mümkün olur. 

Batı Şeria’daki organize sanayi projelerini 
hayata geçirenlerden biri, hatta mimarı oldunuz. 
Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Bu 
tip projelerin devamı gelecek mi?
TOBB olarak Filistin ve İsrail’in ticaret ve sanayi 
odalarını bir araya getirerek, barış sürecine geniş 
toplumsal kesimlerin de katılımını ve desteklerini 
sağlamak istedik. Bu çerçevede somut bir proje 
geliştirdik ki, bu da altı ile on bin kişi arasında 
istihdam sağlayacak ortak bir sanayi bölgesi 
inşasıdır. Bu sayede artacak gelir ve refah, barışın 
ve istikrarın yolunu açacaktır.
Kurulmasını hem İsrail hem Filistin otoritelerinin 
desteklediği sanayi bölgesinde Türk, İsrailli ve Arap 
işadamlarının ortak şirketler kurması bekleniyor. 
Burada sadece Filistinliler için istihdam ve gelir 
imkânı sağlanmakla kalmayacak, Türk şirketleri için 
de, başta gümrüksüz ihracat yapılabilecek ABD 
pazarı olmak üzere yeni ihracat imkânlarına sahip 
bir yatırım üssü de meydana getirilmiş olacaktır. 
Siyasi açıdan ise Türkiye sadece iktisadi gücüyle 
değil, siyasi alanda da doğu ile batıyı bir araya 
getiren bir kavşak noktası haline geliyor. Başka 
hangi ülke, bu bölgede böylesine tarihi bir 
buluşmanın ev sahipliğini yapabilirdi? Ankara’nın 
bölge ülkelerinin cumhurbaşkanları için bir uğrak 
yeri olması, Türkiye’nin bölgede artan öneminin 
açık bir göstergesi olarak algılanıyor.
Ankara Forumu’nun gördüğü ilgi üzerine Afga-nistan 
ve Pakistan’dan da benzer bir ortak proje hazırlama 
talebi geldi. Bunun üzerinde Türkiye, Afganistan ve 
Pakistan arasındaki ekonomik işbirliğini artırmak 
amacıyla “İstanbul Forumu”nu oluşturduk. Buradaki 
amaç, karşılıklı fayda temelinde ortak, uygulanabilir 
proje alanları belirlemek ve uygulamaktır.  Böylece 
üç ülkenin iş dünyası için yeni fırsatlar yaratılmasını 
amaçlıyoruz.

Türkiye’nin önümüzdeki 
dönemde daha 
yüksek büyüme 
hızlarına ulaşabilmesi 
için idari, hukuki 
ve mali kurumlarını 
güçlendirilmesi ve 
yönetim kalitelerinin 
artırılması 
gereklidir. Avrupa 
Birliği sürecindeki 
kurumsal reformların 
demokrasi, temel hak 
ve özgürlükler gibi 
konuların yanı sıra 
iktisadi büyüme ve 
gelir artışı açısından da 
önemini bu çerçevede 
düşünmek yararlı 
olacaktır.

EKONOMİ
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Tarih, 15 Mart 1989... Yer, Almanya’nın Köln kenti… Galatasaray Türk futbol tarihinin 
en önemli maçlarından birine çıkmak üzeredir. TRT spikeri mikrofonu, Cimbom’u 
‘‘Avrupa Fatih’i’’ yapan genç bir teknik adama uzatır ve şu soruyu sorar: “Hocam, 
Monaco karşısındaki şansımız nedir?” Cevap: “Yüzde 51…” 

Cihan DağMilli Takımlar eski teknik 
direktörü Mustafa Denizli
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ustafa Denizli’nin bu cevabı o 
zamana dek “şerefli yenilgilerle” 
yetinen Türk takımlarının ve 
futbolcusunun dönüm noktaların-
dan biri olur. Çünkü “cesaretiniz 
yoksa esarete mahkumsunuz” 

inancındadır bu sıra dışı antrenör… Galatasaray 
ilk maçta deplasmanda 1-0 galip gelmiştir; ancak 
herkesin aklında bir “acaba mı?” sorusu vardır. Zira 
maç Galatasaray’ın cezası nedeniyle Almanya’nın 
Köln kentinde oynanmaktadır. Sonuçta Prekazi’nin 
unutulmazlar arasında yerini alan muhteşem frikik 
golüyle Cimbom öne geçer, maçı da 1-1 berabere 
tamamlayarak o zaman için inanılması güç bir 
başarıya imza atar. Avrupa Şampiyon Kulüpler 

Kupası’nda yarı finale çıkan Cimbom, artık 
Avrupa’nın en büyük 4 takımından biridir. 

Büyük düşünmek büyük başarılar 
getirir
“Büyük düşünmek büyük başarıları getirir” derler. 
Denizli de hayatı boyunca bu felsefeye inanlardan 
oldu... Mustafa Denizli ya da 18 yıl aralıksız futbol 
oynadığı Altay’da taraftarların ona seslendiği gibi 
“Büyük Mustafa”, sadece teknik adamlığıyla değil 
futbolculuğuyla da sıra dışı bir sporcuydu. Herkesin 
İstanbul takımlarına transfer olmak için can attığı 
yıllarda, milli futbolcu, İzmir’i bırakmamak için gelen 
tekliflere her seferinde “hayır” yanıtını verir. Ancak 
Türk futbolunun en iyi sol ayaklı futbolcularından 
biri olarak gösterilen Denizli, futbol hayatının son 
yıllarında fikir değiştirerek 1983’te Galatasaray’a 
transfer olur. 
1984 yılında Galatasaray Almanya’nın en iyi 
hocalarından birini takımın başına geçmesi için 
ikna eder: Jupp Derwall… Derwall’in gelişi aslında 
hem Türk futbolu hem de Denizli için büyük şanstır. 
Alman hocanın yanında 3 yıl yardımcı antrenörlük 
yapan Denizli, ondan edindiği tecrübeyle 5 yıl 
içinde Galatasaray’ı Avrupa’nın devlerinden biri 
yapacaktır. 1989-1990 yılında Galatasaray’ı 2 sene 
üst üste şampiyon yapan, Avrupa’da başarıdan 
başarıya koşturan Denizli, yine beklenmedik bir 
karar alır ve Alman 2. Lig takımlarından Aacehn’ın 
başına geçer. 
Bir sezon sonra yuvaya dönen Denizli, takımına 
Türkiye Kupası’nı kazandırır ve ertesi sezon 
geleneği bozmayarak Avrupa Kupa Galipleri 
Kupası’nda Galatasaray’ın çeyrek finale taşır. 
Ardından Kocaelispor’u çalıştıran başarılı teknik 
adam, 2000 yılında Milli Takım’ın başına geçer 
ve Türk Milli Takımı ülke tarihinde ilk kez, Avrupa 
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Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkma başarısını 
gösterir. Ardından Fenerbahçe’nin başına geçen 
Denizli, takımı 5 yıl aradan sonra şampiyon yapar 
ve sarı-lacivertlileri şampiyon yapan ilk Türk teknik 
adam unvanını alır. Son olarak İran’ın Pas ve 
Persepolis takımlarını çalıştıran Denizli, aslında 
koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Ancak hiçbir zaman 
Beşiktaş’ta futbolculuk ve teknik adamlık yapma 
fırsatı bulamaz. 
Şimdilerde Kanal 1 televizyonunda spor yorum-
culuğu ve Milliyet gazetesinde spor yazarlığı yapan 
tecrübeli teknik adamla Türk futboluna dair merak 
edilenleri sizin için sorduk. 

2008 Avrupa Şampiyonası’nda 
Türkiye avantajlı
Milli Takım Avrupa Şampiyonası’nda ilk 
önemli başarıyı sizinle birlikte çeyrek finale 
çıkarak yakaladı. İsviçre’deki şansını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Zira Türkiye İsviçre 
Portekiz ve Çek Cumhuriyeti’nden oluşan grubu, 
şans olarak değerlendirenler de var aksini iddia 
edenler de…
Aşağı yukarı birbirine denk güçlerin var olduğu bir 
grup. Dört takım arasında önemli bir farklılık yok. 
Farkı, günlük performanslar belirleyecek. Ancak 
bence, bizim, gruptan çıkma ihtimalimiz çok 
yüksek. Birinci ikinci değişebilir; ama kanaatim 
Türkiye ile Portekiz’in bu gruptan çıkacağı 
yönünde. Altını çizmekte yine de fayda var; 
İsviçre’de gününde olan takımlar, rakiplerine göre 
avantaj sağlayacak.

Peki, size göre en kritik maç hangisi? Portekiz 
mi? Yoksa bir önce 2006 Dünya Şampiyonası 
Baraj ikinci maçında olaylar yaşadığımız İsviçre 
ile oynayacağımız karşılaşma mı?
Aslına bakarsanız bu önemli değil. Ev sahibi takımla 
kendi evinde oynamak bir noktada avantaj. Böyle 
durumlarda ev sahibi takım, ister istemez baskı 
hissedecektir ve İsviçre de bu baskıyı hissedecek. 
Bununla beraber oradaki gurbetçilerimizin Milli 
Takım’a desteği de yoğun olacaktır. Ki bu, 
futbolcularımız için önemli artı…

Mustafa Denizli: “İsviçre’de 
gününde olan takımlar, 
rakiplerine göre avantaj 
sağlayacak; ama kanaatim 
Türkiye ile Portekiz’in bu gruptan 
çıkacağı yönünde.”

Bir yandan da grup maçlarında yüksek bir grafik 
çizen Çek Cumhuriyeti var
Evet, Çekler grup maçlarından çok yüksek bir 
performans çizdi. Ancak ben Çek Cumhuriyeti’ni 
üst düzey bir takım sınıfına koymuyorum. 

Denizli’nin unutamadığı maçlar
Hocam biraz da nostalji diyelim. Türk futbolu ve 
futbolcusu büyük düşünmeyi, büyük başarılara 
imza atmayı sizinle öğrendi. Siz de unutulmaz 
anlar yaşadınız..
Evet, gerçekten, hayatım, çok enteresan 
maçlara sahne oldu. Milli Takım, Galatasaray 
ve Fenerbahçe ile çok büyük maçlar oynadık. 
Almanya ve Hollanda gibi futbol devlerini geride 
bırakırken onlardan gol yememek… Yüzyılı aşkın 
bir maziye sahip olan Fenerbahçe’yi şampiyon 
yapan ilk Türk teknik adam olmak... Milli Takım 
ile Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiğimiz çeyrek 
final başarısı… Ve tabii ki Galatasaray ile Şampiyon 
Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Monako ile 
oynadığımız unutulmaz karşılaşmalar… Tüm 
bunlar gayet tabii ki meslek hayatımda yaşadığım 
inanılmaz günlerdi.

Teklifler yoğun ama…
Hocam yoğun bir şekilde teklif aldığınızı 
biliyoruz. Birinci sorum; futbola ne zaman 
döneceksiniz? İkincisi ise; ileriki bir dönemde 
teklif gelmesi hâlinde, Milli Takım’ın tekrar 
başına geçmeyi düşünür müsünüz?
Evet, yoğun bir şekilde teklifler alıyorum ancak 
şu an için değerlendirmiyorum. Futbola dönmek 
için başta kendi hayatımdaki şartlar olmak üzere 
bazı şartların olgunlaşmasını bekliyorum. Bu, Milli 
Takım, yurt içinden ya da dışından diğer takımlar 
olur; ama futbola mutlaka tekrar döneceğim.

“Korkan insanların 
başarıyla tanışma 
şansları yoktur. Yenilgi 
zaten yenilgidir. 
Futbolda kayba 
bakmaya gerek 
yok. Ancak pozitif 
düşünmekle bir yerlere 
varabilirsiniz.”
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Şu sıralar Kanal 1 de spor yorumculuğu yapıyor 
ve Milliyet’te de yazıyorsunuz. Spor yorumculuğu 
mu teknik adamlık mı, diye sorsam ikisi arasında 
nasıl bir karşılaştırma yaparsınız?
İkisi de birbirinden farklı konular. Türkiye’de 
yorumculuğu istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. 
Yorumculuk, çok kolay bir iş; hele de futbolun 
içindeyseniz, bazı oluşumları biliyorsanız; çoğu 
kez zaman ayırmanız gerekmiyor. Emek ve 
sorumluluk gerektirmiyor. Oysa teknik adamlık 
böyle bir iş değil. Ciddiyet ve sorumluluk istiyor… 
Neticede taşın altına elinizi, siz sokuyorsunuz. Ben 
Türkiye’de uzun yıllardır bu işin içindeyim. Herkesi 
az çok tanıyorum. Televizyon yorumlarında sadece 
90 dakikayı değerlendiriyorum. Hakemlerin iyi ya 
da kötü olduğunu katiyen eleştirmiyorum. Teknik 
adamların kişilikleri ya da hataları üzerinde yıkıcı 
eleştirilerde bulunmamaya çalışıyor, sadece maçın 
teknik analizi üzerinde duruyorum. 

Korkan insanların başarıyla 
tanışma şansları yoktur
Peki, hocam İran’daki futbol ile Türkiye’deki 
Avrupa’daki futbola bakış arasında, oynanan 
futbol arasında ne gibi farklar var? 
Önemli, bir fark yok aslında. Orada yapılanma 
yeni; ama avantajları son derece yetenekli 
futbolculara sahip olmaları. İran futbolunun 6–7 
yıllık bir mazisi var; ama ligler aşağı yukarı bizim 
liglerle aynı kalitede geçiyor. Ancak bunun yanında 
kulüplerin maddi olanakları çok farklı; bizimkiler 
gibi televizyonların ve farklı spor dallarının büyük 
ölçüde devreye girdiği bir dönemde değil. Belli bir 
iki kulüp, önemli spor dallarına sahip.  Ama buna 
rağmen halkın futbola ve futbolcuya bakış açısı 
çok iyi. 

Son olarak; hayata hep pozitif bakıyorsunuz. 
Sizin döneminize kadar Türkiye, hep ufak çaplı 
başarılarla ve şerefli galibiyetlerle yetiniyordu. 
Ancak sizin maçlarda ve hayatta düşünceleriniz 
hep yüzde 51 olumlu yönde. Bu düşünce 
şeklinizin başarınıza katkısı ne?  
Yenilgi zaten yenilgidir. Futbolda kayba bakmaya 
gerek yok. Bizim futbolumuzda, Türkiye’de 
bahsettiğiniz o şerefli mağlubiyetlerin yaşandığı 
dönem, yokların da yaşandığı dönemdi. Aslında 
bu şerefli mağlubiyetleri, korku getirdi. Bu işi 
herkes nasıl yapıyorsa sen de öyle yapmazsan 
orada işin yok zaten. Bu durumda, tabiî ki pozitif 
bakacaksınız. Ancak pozitif düşünmekle bir yerlere 
varabilirsiniz. Kendisi pozitif olamayan bir insan, 
yurduna, kendisinden başarı bekleyen taraftarına 
ve hepsinden önemlisi çalıştırdığı ve başarı 
beklediği takımına nasıl moral verebilir. 

SPOR



Tarihin En Uzun Yolu:

Evrende iki büyük yol vardır;
Gökyüzünde Samanyolu
Yeryüzünde İpek Yolu

                     Özbek Atasözü

yle bir yol düşünün ki, Asya’nın 
bir ucunda başlayıp Avrupa’nın 
diğer ucunda son bulsun… Öyle 
bir yol düşünün ki, uzunluğu 
Dünya’nın yarısına denk olsun… 

Öyle bir yol düşünün ki, yüzyıllar boyunca 

insanlığın askeri, ticari, siyasi ve kültürel 
tüm değerlerini taşımış olsun… Öyle bir 
yol düşünün ki, o yola hâkim olan ülkelerin 
halkları bolluk ve refah içinde yaşamış 
olsun… Öyle bir yol düşünün ki, uygarlıkları 
birleştirmiş olsun…

İpek Yolu

Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla 
Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolu, dünya tarihinde 
insanlığı birleştiren en uzun kara yoludur.  Eski 
çağlardan beri doğu ile batı arasında bir köprü 
işlevi gören Anadolu, Tarihi İpek Yolu’nun da en 
önemli kavşak noktalarından biri oldu. İpek Yolu 
üzerindeki Erzurum, Malatya, Kayseri, Ankara, 
Bilecik, Bursa, İzmit, İstanbul illerinden geçen 
kervanlar değerli mallarını Avrupa’ya taşırlardı. 
Ekonomik etkenlerin elbette başı çekmesiyle 
birlikte, uzunluğu 10 bin kilometreyi geçen bu 
tarihi yolun bugüne katkısının çok daha fazla 
olduğu âşikar. Zira, İpek Yolu sadece Doğu ile Batı 
arasında çeşit çeşit baharatların, ipek kumaşların, 
halıların, çayların, şalların, çinilerin, porselenlerin 
ve değerli taşların üzerinde taşınmasından öte, 
kıtalar arası kültür alışverişinde de önemli bir yer 
tutuyordu. Kısacası İpek Yolu için, “eski dünyanın 
belkemiğiydi” cümlesi hiç de yanlış bir tanımlama 
olmayacaktır. Peki, İpek Yolu neden bu isimle 
anılıyordu? Aslında sorunun yanıtı İpek Yolu’nun 
neden bu denli önemli olduğunun yanıtını da 
içinde barındırıyor. 

İpek petrol kadar değerliydi
Öncelikle hemen şunu belirtelim. Günümüzde de 
yaygın olarak kullanılan “İpek Yolu” ismi 19. yüz-
yıldan itibaren yalnızca Avrupalılar tarafından kul-
lanıldı. Çinliler  bu ismi  hiçbir zaman tercih etmedi. 

İpek Yolu adını, günümüzde petrol veya altın kadar 
değerli olan ve o yol üzerinde yoğun olarak taşınan 
ipekten aldı. O zamanlar bu değerli kumaş Çin’de 
çok yaygın olarak üretiliyordu. Ancak Avrupa’da 
özellikle zenginler arasında bir statü simgesi 
haline gelen ipeğin sırrı bir türlü öğrenilemiyordu. 
Bu nedenle yüzyıllar boyunca değerini koruyan 
ipek, yabancı ülkelerle ticarette para yerine 
kullanılabiliyor, altın gibi tasarruf aracı olarak 
saklanabiliyor ya da ödemelerde, devlete hizmet 
edenlerin ödüllendirilmesinde değerli bir ödeme 
aracı olarak kullanılabiliyordu. Uzakdoğu’nun Batı 
dünyası için egzotik ve dolayısıyla pahalı olan 
birçok değerli hediyelik eşyası ya da yiyeceği 
de bu listeye eklenince binlerce deveden oluşan 
kervanlar, hazine değerindeki bu malları iki kıta 
arasında götürüp getiriyordu. Ancak burada 
hemen bir not düşelim, tüccarlar mallarını Çin’den 
alıp Avrupa’nın derinliklerine dek götürmüyordu. 
Onun yerine mallarını bölgesel olarak satıyorlardı. 

Haydutlar kervanları gözlüyor
Tabi aylar süren yolculuklar sırasında kervanların 
güvenliğinin sağlanması, onların yol üzerindeki ko-
naklamaları ve medeni ihtiyaçlarının karşılanması 
da ciddi bir sorundu. Bunun karşılığında da 
kervanlardan yüksek vergiler alınıyordu. Buna 
yol boyunca yapılan harcamalar da eklenince 
ortaya çıkan muazzam gelir, İpek Yolu’nu uğruna 

I. yüzyılda İpek Yolu’nun izlediği yol

Cihan Dağ



savaşların yaşandığı bir cazibe merkezi haline 
getiriyordu. Öyle ki Avrupalıların 14. yüzyıldan 
itibaren giriştikleri ve günümüz uygarlığına 
ulaşılmasında ciddi pay sahibi olan coğrafi 
keşiflere, zengin Doğu’dan gelecek mallara ara-
cısız ulaşma isteklerinin sebep olduğu söylenir. 
Kristof Colomb’un Hindistan’a deniz yoluyla 
ulaşmak amacıyla çıktığı ve Amerika’yı keşfine 
yol açan büyük yolculuğu ya da Macellan’nın 
Dünya’nın çevresini dolaşma isteği göz önüne 
alındığında bu neden hiç de akla uzak gelmiyor.
Çin’in doğusundan ya da Orta Asya’dan yola 

çıkan ticaret kervanları, Özbekistan’ın Kaşgar 
kentine gelir, burada ikiye ayrılan yollardan ilkini 
izleyenler Afganistan ovalarından Hazar Denizi’ne, 
diğerleri ise İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırlardı. 
Anadolu’da ise İstanbul, Avrupa’ya açılan kapının 
merkezi konumundaydı. Kervanların taşıdığı 
değerli mallar İstanbul’dan tekrar Avrupa’nın çeşitli 
bölgelerine dağıtılırdı. 

Tabi binlerce kilometre uzunluğundaki bu yolun 
aşılabilmesi için karlarla kaplı yüksek zirvelerin ve 
kavurucu sıcaklıktaki çöllerin geçilmesi zorunluydu. 

Buna vahşi hayvanlar, haraç isteyen haydutlar da 
eklenince kervanlarla mallarını taşıyan tüccarlar 
için önceliği güvenlik, ardından da konfor alıyordu. 
Bu nedenle de yolculuklar ağırlıklı olarak toplu 
yapılıyordu. Öyle ki zaman zaman bin deveden 
oluşan, kilometrelerce uzunlukta kervanlar görül-
ürdü.   

Şimdinin otellerinin özü; 
kervansaraylar
Tabi İpek Yolu üzerinde ticaret yapan bu 
kervanların günler aylar süren yolculuklarını hiç 
konaklamadan tamamlamaları beklenemezdi. 
Hem bu kervanların güvenliğinin sağlanması hem 
de tüccarların medeni ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla kurulan kervansaraylar ve hanlar tam 
da bu ihtiyacı karşılıyordu. Günümüzün modern 
otelcilik sistemine benzeyen bu saraylarda 
tüccarların ve kervandaki hayvanların barınmadan 
temizliğe, sağlıktan eşyalarının depolanmasına 
her türlü gereksinimleri giderilebiliyordu. 

İpek Yolu, coğrafi keşiflerin 14. yüzyılda hız 
kazanmasıyla önemini kaybetmeye başladı, 17. 
yüzyılda ise bilfiil sona erdi. Ancak 1980’li yıllardan 
itibaren Orta Asya’daki Türkî Cumhuriyetlerin 
bağımsızlıklarını tekrar kazanmasıyla birlikte, İpek 
Yolu’nun hem ticari hem de kültürel bir değer olarak 

canlandırılması fikri yeniden gündeme geldi. Proje 
kapsamında yol boyunca işlevselliğini kaybetmiş 
yapıların onarılması ve bölge ülkeleri arasındaki 
kültürel ve ticari ilişkiler canlandırılması planlanıyor. 
Bunun yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
başlattığı çalışma ile 72 adet taşınmazın İpek 
Yolu’nun canlandırılması amacıyla restore et-işlet-
devret modeline göre değerlendirilmesine karar 
verildi. Bu çalışmaların tamamlanması sonucunda; 
35 adet taşınmaz, sosyal-kültürel ve turizm amaçlı 
kullanılmak üzere hizmete açılacaktır. Tabi en 
önemlisi de İpek Yolu’na yeniden hayat verilecek.

İpek, Ortaçağ’da modern çağın 
petrolü olarak görülüyordu.

Uzakdoğu’dan gelen değerli mallar Batı’da statü sembolüydü.
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ağcılar Şube Müdürü Hakan Kur-
tal, öğrencilik yıllarında müzik çalış-
malarına ağırlık vermiş olmasına 
rağmen, meslek olarak bankacılığı 
seçmiş. Ancak bankacılığa başlaması 
bu uğraşısını özenle sürdürmesine 

de engel olmamış. Müzisyenliğin dışında şiir, 
arkeoloji, gezi, denizcilik, fotoğraf ve tarihle 
yakından ilgilenen Kurtal, bankacılık gibi yoğun 
ilgi isteyen bir meslekle birlikte zamanını ayırdığı 
diğer uğraşların mesleğini olumlu etkilediğini 
düşünüyor. 

Müzikle olan ilişkiniz nasıl ve ne zaman başladı? 
Babam Ekrem Kurtal, o zamanki adıyla Öğretmen 
Okulu mezunu bir öğretmendi ve  üstat derece-
sinde keman çalardı. Çünkü o dönemde mezun 
olabilmek için bir enstruman icra edebilmek şarttı. 
Kemanda profesyonellik derecesine gelmiş ama 
mesleğini de ihmal etmemişti. Ailemde de pek çok 
kişi babamın talebesiydi. Sadece aile üyelerimize 
değil, yaz tatilinde tüm öğrencilere de ücretsiz 
mandolin kursu verirdi babam. Bu nedenle de 
müziğe olan ilgim aileden geliyor diyebilirim. Gerçi 
ben babamdan bir eğitim almadım, ama onun 
kemanıyla büyüdüm. Aklımda enstrüman çalma fikri 
pek yoktu açıkçası. Ben daha çok işin üretim tarafına 
ilgi duyuyordum. Üniversite yıllarında iyi bir dinleyici 
olmaya gayret ederek, kendi çabalarımla nazariyat 
ve nota bilgisi edinerek, beste yaparak ve bunların 
düzenlemelerini de yaparak müzikle daha yakından 
ilgilenmeye başladım. Beste hiç ummadığınız anda 
birden aklınıza gelebilir. Bu melodiyi bir yerlere 
kaydetmeniz bu sebeple de nota bilmeniz gerekiyor. 
Tabi yazabilmeniz için bir enstrüman çalabilmeniz 
gerekiyor. Elbette virtüözlük düzeyinde değil ama 
eserlerinizi notaya alabilecek kadar çalmalısınız. 
Benim enstrüman çalmam böyle başladı. Daha 
sonra da 1994 yılında bankacılığa başladım. 
Bankacılıktan sonra eskisi kadar ilgilenemesem de 
biten ve devam eden çalışmalarım ile yaklaşık 60 
tane bestem var. 

Müzikal anlamda profesyonel bir eğitim almadınız, 
tamamen kişisel çabanızla öğrendiniz her şeyi 
öyle mi?
Bu bir gönül işi, sevdiğiniz bir işle ilgilendiğinizde 
her şey oluyor. Tabi bir hocam olsaydı, profesyonel 
bir destek alsaydım, belki şimdiye kadar aldığım 
mesafeyi daha kısa sürede alırdım. Ama bunda da 
ayrı bir güzellik var. 

Eserlerinizi profesyonel müzisyenlerle 
paylaştığınızda nasıl tepkiler aldınız?
Profesyonel olarak değerlendirilmesini önerdiler, 
savundular.  Fakat bankacılığı profesyonel olarak 
yapmaya başladığımda, doğal olarak da müzik 
camiasından biraz uzaklaştım. Bir de bestekârlar 
eserlerinde sürekli değişiklikler yapmayı severler. 
Yıllar önce yazdığınız bir eserin herhangi bir bölümü 
yıllar sonra değiştirmek isteyebilirsiniz. Yusuf 
Nalkesen üstadımız demişti ki; “Yayınladığınız 
eserler sizden çıkıyor. Geri alıp düşündüğüm gibi 
değiştirebilmek için neler vermezdim” Yani onları 
tekrar düzenleme imkânınız ortadan kalkıyor. Ama 
eser sizde olduğunda, zaman zaman düzeltme 
yapma özgürlüğünüz oluyor. Türk Müziğinin yazılı 
değilde sözlü gelenekle gelmesi de aslında bu 
gerçekten hareketle ortaya çıkan bir durum.  
Siz ne tarz eserler icra ediyorsunuz?
Babam nedeniyle Türk sanat müziğine ve batı 
müziğine aşinayım. Batı akortlarıyla Türk müziği 
çaldığınızda değişik bir icra oluşuyor. Bizdeki 
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Çocukluğunda evde keman sesleriyle büyüyen, müzik eğitimini ise edindiği 
kaynaklardan okuyarak kendi kendine alan Türkiye Finans İstanbul Bağcılar 
Şube Müdürü Hakan Kurtal, bugün yaklaşık 60 tane bestesi olan, hem ud hem 
de keman çalan müzisyen bir bankacı…

Hakan Kurtal, baba yadigârı 1713 tarihli, 
Stradivarius kopyası kemanını uzun yıllardır 
sakladığını söylüyor.

Melodi Sevdası…

Nesrin Akkaş
Fotoğraf : Emrah Gürel



yaklaşım da öyle oldu. Halk müziği, sanat müziği, 
batı müziği ayrımı gözetmiyorum. Eserlerimiz de bu 
bağlamda yapılmış eserlerdir. 

Siz hem ud hem de keman çalıyorsunuz. Peki 
bunun özel bir sebebi var mı? 
Bunun sebebi tüm enstrümanların seslerinden 
faydalanmak istemem… Çünkü eserin bir yerinde 
o enstrüman olmazsa olmaz. Siz besteyi yaparken 
seslerin hangi enstrümanla daha güzel çıkabilece-
ğini tahmin ediyorsunuz. Başka bir enstrüman da 
diğerinin yerini alamaz. Neredeyse sevmediğim 
hiçbir enstrüman yok. Çünkü hepsinin ayrı bir 
güzelliği var. Diyorum ya bazen vermek istediğiniz 
duyguyu sadece belli bir enstrümanla vereceğinize 
inanıyorsunuz. Bu nedenle tek bir enstrumanı çok 
iyi kullanmak yerine hepsini tanıyan ve kullanan 
konumunda olmayı tercih ettim ve besteciliğe 
yöneldim.

Dost meclislerinde toplandığınızı söylediniz. 
Müzisyen arkadaşlarınızla ne kadar sıklıkla 
toplanıyorsunuz?
Evet, zaman zaman dost meclislerinde sazlı, sözlü 
toplantılar yapıyoruz. İnsanların illâ bir enstrüman 
çalması gerekmiyor. Böyle bir ortamda bulunmak 
dahi bu  olguya katkı sağlamak demektir. Zaman 
zaman şube ve birim müdürlerimizin bazılarının da 
katıldığı toplantılar yapıyoruz. Aşağı yukarı iki üç 
ayda bir toplanıyoruz. Kış aylarında çok aktif değiliz 
ama yaz aylarında bu sayı belirttiğimiz periyodu 
buluyor. 

Uğraştığınız sanat dalı yaptığınız işe katkı sağlıyor 
mu?
Kendi alanlarında verimli ve başarılı olan insanlara 
baktığınızda, bir hobi ile kazandıkları farklı bakış 
açısını işlerine yansıttıklarını ve bu işte farklı neticeler 
elde ettiklerini görüyoruz. İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken Rahmetli 
Hocamız Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER; “Ço-
cuklar, mutlaka asıl işinizin dışında bir uğraşınız 
olsun.” derdi. Dünyadaki yönetim ve insan kaynakları 
modellerinde de bu gerçek işaret ediliyor. Bir defa, 
sanatla uğraşmak insanlarda sosyalleşmeyi de 
beraberinde getiriyor. Bankacılık gibi mesleklerde 
sosyalleşme büyük önem taşıyor. Bizim işimiz 
insanlarla. Bir günde farklı karakterde, yüzlerce 
müşteri ile karşılaşıyoruz. Her yeni günde öyle bir 
insanla ve yaklaşımla karşılaşıyoruz ki; o güne kadar 
bildiklerimizin tamamen dışında bir davranış modeli 
geliştirerek o problemi çözmeniz ya da iletişimi 
sağlamanız gerekiyor. Farklı bir şeyle ilgilendiğinizde 
kazandığınız bakış açısı diğer insanların da yaptığı 
aynı işte sizi farklı kılıyor. Değişik bir algılama tarzı ve 

yaklaşım geliştirmenize imkân sağlıyor. Bir 
alandaki bütün yeni fikirler, o alanın, klasik 
bakış açısının dışında bir bakış açısını ortaya 
koyabilenler tarafından geliştirilmiştir. 

Bankacıların oldukça yoğun ve stresli bir iş 
yaşamları olduğu bir gerçek. Siz aynı zamanda 
3 çocuklu bir aile babasısınız, tüm bunların 
arasında dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
Bu biraz eşimin desteğiyle oluyor. Eşim öğretmen. 
Ailede öğretmenlik geleneğini devam ettiriyoruz. 
Genelde hafta sonu programlarını o yapıyor. 
Fırsat buldukça tarihi yerlere gitmeye çalışıyoruz, 
özellikle de yaz döneminde… Aslında bir şeyle 
uğraşmayı çok isterseniz mutlaka ona uygun zaman 
ayırabiliyorsunuz. Belki istediğiniz seviyede olmuyor 
ama bu bir şeyi yeterince istemekle alâkalı diye 
düşünüyorum. 
İnsanların çoğu dünyaya geliyor ve ambalajı dahi 
açılmadan gidiyor. Gerçekten her insanda sayısız 
yetenekler mevcut. Ancak, ortaya çıkarılmıyor, 
kullanılmıyor ve geliştirilmiyor. Bu bir kaynak israfı 
ve Yüce Yaratan buna razı değil.

İleride nasıl uğraşlarda bulunmak istiyorsunuz? 
Müzikal anlamda nasıl bir gelecek plan-
lıyorsunuz?
Eskiden kendimi entelektüel anlamda çok daha 
fazla besleyebiliyordum. Daha fazla yayın takip 
ediyordum, artık istediğim kadar okuyamıyorum 
açıkçası… İleride mutlaka müzikle de ilgilenmeye 
de, geziler yapmaya da devam edeceğim. 
Onun dışında yelkencilikle ilgili bir kurs almayı 
düşünüyorum. İnşallah bankacılık yaşantımızı 
başarıyla ve alnımızın akıyla emekli olmak suretiyle 
tamamlarsak, sonra yine bilimle, arkeolojiyle, sanatla 
yakından ilgilenmeyi düşünüyorum. Müzik hayatım 
için ise ikinci aktif dönem olacaktır elbette.
Çünkü 7 nota ile ifade edilen 7 ses, oktav olarak bir 
birini takip eder ve sonsuzluğa uzanır. Bu bir ilahi 
yasadır, 8. ana ses yoktur. Tüm semavi dinlerde 7 
sayısının sonsuzluğu simgelemesi de bu yüzdendir. 
İnsan müzik ilişkisi, insan sonsuzluk ilişkisidir 
aslında. Hz Mevlana, Sema’da bu gerçeğe işaret 
etmiştir. Bizler sonsuzluğa talibiz ve bunun yolu da 
belli... 

Hakan Kurtal’a göre başarılı insanların pek 
çoğunun işi dışında uğraştıkları bir sanat dalı 
mutlaka bulunuyor.
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retimin merkezinde yer 
alan, zihinsel ve bedensel 
per fo rmans   harcayan 
bireyler, firmalar için en 
büyük hazinedir. Ancak 
bu hazine temel alınır 

ve önemsenirse ortaya başarı 
ya da en önemlisi başarıda 

süreklilik çıkar. Türkiye Finans 
da başarılı performansı, artan 
şube ve müşteri sayısıyla göze 

çarparken, bu başarının 
yakalanmasını sağlayanların 
arkasında çalışanlarının yer 
aldığını söylemek tabii ki 
yanlış olmaz. Biz de Türkiye 

Finans’ın başarısında 

önemli pay sahibi olduğunu düşündüğümüz; 
çalışanları seçen, onlara gösterdikleri performans 
doğrultusunda hedefler koyup, eğitimler veren 
ve tabii ki sosyal haklardan da sonuna kadar 
yararlanmalarını sağlayan İnsan Kaynakları 
Departmanı’nı ziyaret ettik  ve bu önemli 
departmana dair bilinmesi gerekenleri İnsan 
Kaynakları Müdürü Dr. M. İrfan Kurt’tan dinledik.  

İrfan Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1969 Gaziantep doğumluyum. İnönü Üniversitesi 
İşletme Bölümü mezunuyum. Marmara Üniversi-
tesi’nde yüksek lisans, Sakarya Üniversitesi’nde 
ise doktora yaptım. Dumlupınar Üniversitesi’nde 
4 yıl boyunca asistanlık yaptıktan sonra, özel 
sektöre geçerek çeşitli firmalarda İnsan Kaynakları 
departmanında yönetici pozisyonunda çalıştım. 

Kurumları ayakta tutan onların 
ekonomik gücü, başarılı girişimleri, 
ürün ve hizmet çeşitliliği olduğu gibi, 
sahip olduğu insan kaynağıdır aynı 
zamanda. Hatta belki de en önemli 
unsurdur insan kaynağı. Çünkü o 
kurum için önemli projelere imza 
atan, üreten, düşünen, performans 
sarfeden, o kurumu bir bütün haline 
getiren hep onlardır. Türkiye Finans 
da bünyesinde bulundurduğu insan 
kaynağına verdiği önemle ve aldığı 
geri dönüşle öne çıkan kurumlardan 
bir tanesi…

B
A

N
K

A
M

IZ
D

A
N

İnsan Kaynağı
Başarıdaki En Önemli Faktör:

Cihan Dağ
Fotoğraf : Serhat Keskin

Türkiye Finans İnsan Kaynakları 
Müdürü Dr. M. İrfan Kurt
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1999 yılından bu yana da Türkiye Finans İnsan 
Kaynakları Departmanı’nda görev yapıyorum. 

İşe alımda öncelik gençlerin
Türkiye’de insan kaynakları departmanı sadece 
işe eleman alan birim olarak algılanıyor. İnsan 
kaynakları departmanı tam olarak ne iş yapar?
İnsan Kaynakları’nı bölüm bölüm tanımlayabiliriz. 
Mesela, Özlük İşleri Servisi’nde; personelin özlük 
işleri, dosyaları, SSK işlemleri, bordroları, kısaca 
rutin dediğimiz yasal işlemleri düzenli bir şekilde 
takip edilir. Eğitim ve Geliştirme, Performans 
Değerlendirme ve Kariyer Planlama Servisi ile 
Organizasyon ve İşe Alım Servisi, İnsan Kaynakları 
Departmanı içerisinde faaliyet gösteren diğer 
servislerdir. Yani diğer bir deyişle İnsan Kaynakları 
bu fonksiyonların hepsine içine alan bir bölüm. Bu 
departman içinde Performans Değerlendirme ve 
Kariyer Planlama Servisi ile Organizasyon ve İşe 
Alım Servisi son yıllarda daha etkin biçimde kendini 
gösterir hâle geldi. Sizin de sorunuzda belirttiğiniz 
gibi, İnsan Kaynakları denildiği zaman maalesef 
insanların çoğunun aklına özlük işleri ve diğer 
rutin işler gelmiyor. İnsan Kaynakları; personelin 
ihtiyaçlarını analiz eden, kişisel özellikleriyle, 
gelişimleriyle ve geliştirilmesi gereken yönleriyle 
onları değerlendiren ve performanslarını artırıcı 
yönde ne tür eğitimler verilebileceğini analiz eden 
bir birim. İnsan Kaynakları’nın temel fonksiyonu, 
kurumun ihtiyaçları ile kişinin özellikleri nasıl 
buluşturulabilir sorusuna yanıt vermek. 

Türkiye Finans Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
bankalarından biri. Özellikle finans sektöründe 
kariyer yapmak isteyenlerin bankanızda 
çalışmak için yoğun talepte bulunduğunu 
biliyoruz. İşe alım sürecinde temel kriterleriniz 
neler? 
Özellikle bankacılık alanında çalışmak isteyen 
adaylarımızda aranan ilk kriter üniversitelerin 
bankacılıkla ilgili bölümlerinden mezun olması; 
işletme, iktisat, ekonomi, idari bilimler ya da siyasal 
bilgiler fakültesi… Mühendislik bölümlerinden 
ise; işletme ya da endüstri mühendisliği… 
Bankacılıkla ilgili eğitim görüp, yeni mezun olmuş 
ve bankacılıkta kariyer yapmak isteyen gençleri 
tercih ediyoruz. Bu kriterlere sahip kişileri ön eleme 
testine tabi tutuyoruz. Bu sınavları geçen kişilerle 
ilk olarak uzman arkadaşlarımız görüşüyor. 
Onlar arasından seçilen arkadaşlarla da son 
görüşmeleri biz yapıyoruz  ve  ardından işe alımları 
gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmelerde aradığımız 
temel niteliklerden bir tanesi, başvuru yapan 
kişilerin bankacılık alanında çalışma isteklerinin 
olup olmaması... Adaylara kısaca şunları 
soruyoruz: Neden Türkiye Finans’ta çalışmak 
istiyorsunuz? Bu işle ilgili kariyer planlarınız neler? 
Hangi özelliklerinizin bu işe uygun olduğunu 
düşünüyorsunuz? Bu sorulara tatmin edici yanıtlar 
almaya çalışıyoruz. Katılım bankacılığı sektörde 
büyük bir atılım içerisinde, ancak yine de faizsiz 
bankacılığı daha çok tanıtabilecek ve bunu da 
kendi kariyerinde hedef olarak gören kişilerle 
çalışmak istiyoruz. 

İnsan Kaynakları; 
personelin ihtiyaçlarını 
analiz eden, kişisel 
özellikleriyle, 
gelişimleriyle ve 
geliştirilmesi gereken 
yönleriyle onları 
değerlendiren ve 
performanslarını artırıcı 
yönde ne tür eğitimler 
verilebileceğini analiz 
eden bir birim
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Türkiye Finans dev adımlarla 
büyüyor: 35 yeni şube 
Türkiye Finans Katılım Bankası hızla büyüyor, 
yeni şubeler açıyor… Bu da ciddi bir insan 
kaynağına ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. 
Önümüzdeki dönemde işe alım stratejilerinize 
dair bize bilgi verebilir misiniz?
Bu yıl yeni açılacak şubelerle birlikte Türkiye 
genelinde 175 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 
da önümüzdeki günlerde 35 yeni şubenin daha 
açılacağı anlamına geliyor. Gerek bu yeni açılacak 
şubelerimizle gerekse de mevcut büyümeden 
kaynaklı ihtiyaçlardan ötürü 2008 yılında yeni 
arkadaşlar katmayı planlıyoruz.  

Türkiye Finans kadrosuna dahil olmak isteyen 
kişiler, işe alımlarla ilgili detaylı bilgileri ne 
şekilde öğrenebilir?
İşe alımda hangi şubede, hangi alanda ihtiyacımız 
varsa www.kariyer.net aracılığıyla ilanlarımızı 
yayınlıyoruz. Oraya gelen başvuruları tasnif 
ediyoruz. Eğer başvurular İstanbul dışından 
ise uzman arkadaşlarımızı oralardaki bölge 
müdürlüklerimize gönderiyoruz. Burada amacımız 
adayları mümkün olduğu kadar İstanbul’a 
çağırmadan ve onları fazla masrafa sokmadan işe 
alım sürecini tamamlamak. Arkadaşlarımız oralarda 
sınavları ve ön mülakatları yaparak uygun adayları 
genel müdürlüğe çağırıyorlar. Şu anda her hafta 
iki şehirde mülakatlarımızı tamamlayıp, yönetime 
bildiriyoruz. Hali hazırda eleman alımlarımız hızlı 
bir şekilde sürüyor. 

İnsanlar Türkiye Finans’ta çalışmak için neden 
bu denli gönüllü?
Gerek internet kaynaklı gerekse de Türkiye 
Finans’ta çalışan ya da çalışmış kişilerden aldığım 
geri bildirimler 

“Türkiye Finans’ta çok iyi ve 
huzurlu bir çalışma ortamı var. 
Orada bir aile ortamı var.”
Yöneticilerle çok rahat diyalog kurabiliyorsunuz. 
İyi bir kariyer planlaması var ve kariyer 
planlamasında herkese eşit fırsatlar sunuluyor. 
Kurum içinde eğitim imkanları var.” şeklinde... 
Bunlar da bir kurumda çalışma isteğini artıran 
etkenler. Bizimle çalışan arkadaşlar böylesi bir 
çalışma ortamı bulabildikleri için Türkiye Finans’ı 
tercih ediyorlar.

Türkiye Finans kazandıkça 
çalışanlar da kazanıyor
Peki, Türkiye Finans çalışanlarına ne tür sosyal 
haklar sağlıyor?
Sosyal haklar kurumsallaşmış şirketlerin 
çalışanlarına sağladığı önemli avantajlardır. Türkiye 
Finans olarak ücretleri net olarak ödüyoruz. Yılda 
4 defa ikramiye veriyoruz. Bu da yılda 16 maaş 
anlamına geliyor. Yabancı dil tazminatı veriyoruz. 
Gerek çalışanlarımız gerekse de onların aileleri 
özel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar. 
Yine diş ve göz tedavilerinin yanında doğum 
yardımı yapıyoruz. Şube çalışanlarımıza günlük 
yemek fişleri veriyoruz. Gişe çalışanlarımıza kasa 
tazminatı ödüyoruz. Zam oranlarına baktığımız 
zaman da kurum olarak personelimizde piyasanın 
üzerinde zam yapma politikamız var. Bunların 
yanında kârlılık oranları yakalandığı zaman 
personele ek ikramiyeler de sunuluyor. Kısaca 
kurum kazandıkça personelimiz de bu kazanca 
ortak oluyor. Kurumsal bir yapıda çalışıldığında 
bir personelin bekleyebileceği sosyal imkânlar 
nelerse Türkiye Finans çalışanları da bu haklardan 
fazlasıyla yararlanabiliyor. Bu nedenle sektörde en 
çok tercih edilen bankalardan bir tanesiyiz. 

Çalışanların kariyer planlaması açısından 
kişisel gelişim ve eğitim imkânları iş hayatında 
önemli avantajlar sağlıyor. Sizin bu yönde ne 
gibi çalışmalarınız var?
İlk etapta işe aldığımız elemanları oryantasyon 
eğitimine tabi tutuyoruz. Kişilerin bulundukları 
kademeye ve ünvanlarına göre çeşitli eğitimler 
veriyoruz. Bu yönetim kademesinden güvenlik 
elemanlarına kadar bütün kadrolarımızı kapsıyor. 
Şube çalışanlarımıza müşteri memnuniyetini artırıcı 
eğitimler veriyoruz. Onun dışında pazarlama 
alanında görev yapan arkadaşlarımıza iletişim, 

Türkiye’de iş 
başvurularına 
ancak olumlu yanıt 
verildiğinde geri 
dönüş yapılıyor. Bu 
da haliyle yeni mezun 
ve kariyerine yeni 
başlayan gençlerin 
yolun başında 
motivasyonlarını 
yitirmelerine neden 
oluyor. Türkiye 
Finans, her yıl www.
kariyer.net tarafından 
verilen ve başlıca 
kriteri; yapılan 
iş başvurularına 
yanıt verme oranı 
olan, “İnsana Saygı 
Ödülü”nü bankacılık 
sektöründe son 
iki yıldır üst üste 
kazanarak önemli 
bir başarıya imza 
attı. Türkiye Finans 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Dr. M. İrfan 
Kurt adaylara cevap 
vermek konusunda 
titiz davrandıklarını 
çünkü sadece 
çalışanlarına değil 
aynı zamanda onlarla 
birlikte çalışmak 
isteyen kişilere saygı 
göstermekle yükümlü 
olduklarını söylüyor. 
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şikayet yönetimi, verimlilik ve yeni pazarlama 
teknikleri gibi eğitimler veriyoruz. Türkiye Finans 
İnsan Kaynakları birimi olarak eğitimlerde süreklilik 
temel hedefimiz. 

Ekip ruhunu yakalamanın sırrı
Türkiye Finans şubelerini dolaştığımız zaman 
çalışanlar arasında motivasyonun yüksek 
olduğunu ve ekip ruhunun üst noktalara 
ulaştığını gözlemliyoruz. Bunun sırrı nedir?
Dışarıdan işe alınan bir kişi ile onunla aynı özelliklere 
sahip içeriden bir kişiyi karşı karşıya getirirseniz 
oradaki motivasyon ortamını bozarsınız. Mesela 
dışarıdan işe alınan kişiyi, onunla aynı özellikteki 
içeriden yetişmiş bir kişiden daha üst bir pozisyona 
daha yüksek bir ücretle işe aldığınız zaman oradaki 
ekip ruhu bozulur. Bu duruma özellikle dikkat 
ediyoruz. Dışarıdan gelen bir arkadaşımız içeride 
çalışan bir elemanımızdan çok daha iyi özelliklere 
sahip değilse kesinlikle onu daha üst bir pozisyona 
almıyoruz. Zirâ diğer bankalardan gelen ve bizimle 
çalışmak isteyen arkadaşlara “Çalıştığınız yer ile 
ne gibi sorununuz vardı?” diye sorduğumuzda 
bize söyledikleri aşağı yukarı şunlar oluyor: “Ben 
çalışırken başka bir arkadaşı getirdiler. Benden 
daha az bilgisi olmasına rağmen benden daha 
üst bir pozisyona onu yerleştirdiler. Ben ona iş 
öğretmeme rağmen o benden daha yüksek bir 
ücrete, özlük haklarına ve ünvana sahip. O yüzden 
de ben o ortamda çalışmadım/çalışmayacağım. O 
yüzden burada çalışmak istiyorum.”
Türkiye Finans olarak bir elemanı kazanalım derken 
diğer bütün elemanları kaybetme riskine girmiyoruz. 
O yüzden bizde belirli bir süre bizimle çalışmayan 
bir kişi istediği ünvana hemen erişemez. 

“Başarılı bir arkadaşımız işe 
girdikten 8 yıl sonra, yönetici 
pozisyonunda rahatlıkla 
çalışabilecek seviyeye gelebilir.” 
Bu anlattıklarınızdan kurum içindeki kariyer 
planlamasında belli kriterlerinizin olduğunu 
anlıyorum. Bu süreci anlatabilir misiniz?
Bunun için İnsan Kaynakları Yönetmeliğimizde 

belirli kurallar var ve bu kurallara sahip çıkmaya 
özen gösteriyoruz. Performansları iyi olan üniversite 
mezunu çalışanlarımız iki yılda bir üst kademeye 
yükseliyor. Bu önlisans mezunları için 3 yıl, lise 
mezunları için 4 yıl olarak belirlendi. Üst kademeye 
yükseltmek için seçtiğimiz kişileri bankacılık okulu 
ya da uzmanlık okulu dediğimiz eğitimlere tabi 
tutuyoruz. Eğitim sonunda düzenlenen sınavlarda, 
yönetmelikte belirtilmiş barajı aşmaları halinde bir 
üst kademeye yükselmeye hak kazanıyorlar. 

Bunun dışında çeşitli birimler için açtığımız 
sınavlara kriterlere uyan çalışanlarımızın katılmasını 
sağlamaya çalışıyoruz. Dışarıdan katılan bir kişinin 
şansı neyse kurumda çalışan arkadaşlarımızın 
şansı da aynı derecede oluyor. Kısaca burada 
başarılı bir performans sergileyen arkadaşımız, 
işe girdikten 8 yıl sonra yönetici pozisyonunda 
rahatlıkla çalışabilecek seviyeye gelebilir. 

Sorunları çözdüğünüzde 
mutlu olamıyorsanız insan 
kaynaklarında çalışamazsınız
İnsan kaynakları olarak önemli sorumluluklarınız 
var. Bu birimde çalışmak için temelde hangi 
özelliklere sahip olmak gerekir?
Özellikle insan odaklı çalıştığınız bir birimde sadece 
kurallara bağlı kalarak sorunların üstesinden 
gelemezsiniz. İşin sırrı burada yatıyor bence. İş 
yaşamı ister istemez sorunlar getiriyor ve siz de o 
sorunları çözmek için orada bulunuyorsunuz. Bu 
da haliyle zor bir görev. Bunun için sakin ve olaylara 
soğukkanlı bir şekilde yaklaşabilmeniz gerekiyor. 
Ek olarak insanlara yardım etmeyi seviyor olmanız 
ve bir insanın sorununu çözdüğünüzde mutluluk 
hissetmeniz gerekiyor. Bunu hissedemiyorsanız 
zaten insan kaynakları işini yapamazsınız.

Biraz da sosyal yaşamınızdan bahsedelim. 
İşten kalan zamanlarınızda ailenizle nasıl vakit 
geçiriyorsunuz?
İşten kalan zamanlarda ailemle birlikte İstanbul 
içinde veya dışında gezip yeni yerler görmeyi, 
akraba ziyaretleri yapmayı çok severim. Yaz 
döneminde sık olarak hafta sonları piknik yaparız. 
Bunların yanında çocuklarımın dersleri ve gelişimleri 
için onlara zaman ayırmayı da ihmal etmem.

Önemli sorumlulukları olan ve yoğun çalışmayı 
gerektiren bir görevdesiniz. Aileniz bu süreçte 
size nasıl yardımcı oluyor? 
Yoğun çalışma sürecinde ailemden gördüğüm 
destek ve anlayış işlerimi daha sağlıklı yapmamı 
sağlıyor. İş yoğunluğundan dolayı eve geç 
gitme veya şehir dışı görevlerde eve gidememe 
durumlarında herhangi bir şikâyet olmaması ve 
destek olunması ve anlayışla karşılanması tabi ki 
beni işimde ve aile hayatımda motive ediyor. 

Türkiye Finans 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Dr. M. 
İrfan Kurt: “Türkiye 
Finans’ta çok iyi 
ve huzurlu bir 
çalışma ortamı 
var. Yöneticilerle 
çok rahat diyalog 
kurabiliyorsunuz. 
İyi bir kariyer 
planlaması var 
ve herkese eşit 
fırsatlar sunuluyor. 
Kurum içinde de 
eğitim imkânları 
var.”
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Efsanelerden çıkıp günümüzde bize miras kalan bir servet gibidir Haliç… 
Derinlerinde büyük hazinelerin olduğuna inanılan, takma adını mitolojik 
efsanelerden alan İstanbul’un değeri geç anlaşılmış eski bir dostudur. Haliç

İstanbul’un Değeri Geç 
Anlaşılmış Dostu: 

arihi yarımadayı ve Beyoğlu’nu ikiye 
ayıran, yabancıların Altın Boynuz adını 
verdiği Haliç için Bedrettin Dalan’ın 
İstanbul Belediye Başkanı olduğu 
dönemde temizlenme kararı alındı. 
Öncesinde yanından geçerken bile 

kokusuna dayanamadığımız Haliç, şimdilerde 
İs-tanbul’un en güzel sayfiye yerlerinden bir 
tanesi haline geldi. Parkları, etrafında balık tutan 
insanları, çevresindeki rengârenk laleleriyle Haliç, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun en şaşalı dönemi olan 
Lale Devri ile birlikte en parlak dönemini geçirdi. 
Hakkında pek çok efsaneler anlatılan Haliç, 
mitolojik tarih içerisinde adı sık sık geçen bir bölge 
oldu. Anlatılan efsaneler arasında yabancıların 
Haliç’e Altın Boynuz demesine sebep olan bir  

hikâye vardır. Efsane şöyle; Argos Kralı İnakos’un 
kızı Io ile Zeus arasında bir aşk yaşanmaktadır. 
Zeus’un karısı Hera bu durum karşısında büyük 
bir kıskançlığa kapılır. Zeus, karısının öfkesinden 
korumak için sevgilisi Io’yu beyaz bir inek haline 
dönüştürür.
Zeus’un sevgilisi Io’yu bir inek haline dönüştür-
düğünü öğrenen Hera, ineğe bir at sineği musallat 
eder. İnek deli gibi koşmaya başlar. Kıtaları aşar. 
At sineğinden bir türlü başını kurtaramayan inek, 
başını salladıkça boynuzuyla kara parçalarında 
derin yarıklar oluşturur. İşte efsaneye göre bu 
yarıklardan biri de Altın Boynuz’dur. Io daha sonra 
Zeus ile olan ilişkisinden Keroessa adında bir kız 
çocuğu doğuracaktır. Kader bu ya, Keroessa ise 
deniz tanrısı Poseidon ile evlenerek Bizans’ın

Lale Devri’nde dillere destan Sadabad eğlencelerinin yapıldığı Haliç, 1950’de sanayi bölgesi seçilince konak ve parkların yerine fabrikalara ev sahipliği yapmaya 
başladı. 1980’li yılların ikinci yarısında başlayan Haliç’i kurtarma projesi, belediye başkanlarının uygulamaya sahip çıkmasıyla sonuç verdi.

Nesrin Akkaş



29kurucusu ‘Byzans’ı’ doğuracaktır. Efsaneler 
arasında çok fazla yer alan, coğrafi konumu 
sebebiyle de oldukça önem taşıyan bir bölge 
oldu tarihi boyunca. Hakkında derinlerinde büyük 
hazinelerin olduğuna dair pek çok rivayet ortaya 
atıldı. Bu rivayet İstanbul’un belki de en meşhur 
şehir efsanesi oldu.   Haliç’in derinlerinde saklı 
olan hazinelere sahip olmalarıydı. Bu şehir 
efsanesi hiçbir yetkili tarafından doğrulanmadı. 
Aslına bakılırsa efsanenin çıkış noktası da 
Haliç’in derinlerinde bir hazine olma ihtimalini 
güçlendiriyor. Zamanında Fatih Sultan Mehmet,  
İstanbul’u fethettiğinde bütün Bizanslılar altınlarını, 
“Türko’lara yedireceğime de-nize atarım daha 
iyi” diyerek Haliç’e atmış. Osmanlı’dan kaçmaya 
çalışan o zamanın Bizans İmparatoru Justinyen’in 
gemisi de Haliç’ten çıkamadan batırılmış. Bizans 
sarayının bütün hazineleri denizin dibini boylamış. 
Yine Osmanlı zamanında seferden dönen birkaç 
kalyon da getirdikleri ganimetleri boşaltamadan 
batmışlar Haliç’te. 

Fethin en önemli piyonu: Haliç 
İstanbul’un fethinin en önemli kısmı Haliç üzerinden 
gerçekleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a 
gerçekleştirdiği saldırıların en sonuncusu kızaklar 
aracılığıyla Haliç’e kaydırmayı başardığı gemiler 
sayesinde kazanıldı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet, 
İstanbul’u denizden kuşatmanın gerekliliğini 
biliyordu. Ancak Bizans İmparatoru Konstantin 
Haliç zincirlerle   kapatarak  Osmanlı’nın İstan-bul’a 
denizden girmesini engelledi. İstanbul’u almanın 
sadece deniz kuşatmasıyla mümkün olduğunu 
düşünen Fatih Sultan Mehmet, bir gece yarısı 
gemileri karadan denize yağlı kazıklarla Haliç’e 
kaydırdı. Sabah Osmanlı ordusunu Haliç’te gören 
Bizanslılar bozguna uğratıldı. Bu sebeple Haliç’te 
her yıl 29 Mayıs günü temsili olarak kutlamalar 
yapılıyor. Geçtiğimiz yıl bu kutlamalar en görkemli 
haliyle İstanbullarla buluştu. 
Haliç’te lazerli ışık, ses ve su gösterileriyle 
hazırlanan kutlamalarda “sudan görüntü perdesi” 
ile görsel bir şölene imza atılmıştı. 

Bir zamanlar kokusundan 
yanına yaklaşılmayan Haliç, 
uzun çalışmalardan sonra 
hayata döndü. Oksijen 
kalmadığı için 1996 yılına 
kadar içinde canlı yaşamı 
barındırmayan ve toprakla 
doldurulup yeşil alana 
çevrilmesi planlanan Haliç’te, 
bugün denizatından lüfere 
kadar 34 çeşit balık yaşıyor. 
Sadece balıklara değil 
çevresine de hayat veren 
Haliç’te sekiz yeni bitki türü de 
ortaya çıktı.
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İstanbul kanatlarımın altında
Yine Haliç’in üzerinde bulunan Galata Köprüsü, Karaköy ve 
Eminönü’nü birbirine bağlıyor. Eskiden ziyarete pek müsait 
olmayan köprü altı, şimdilerde denize nazır açılan kahveleri ve 
balık restaurantlarıyla İstanbulluları ağırlıyor. Pek çok turistinde 
ziyaret ettiği bu restaurantlarda Marmara Denizi’nin en taze ve 
uygun fiyatlı balıklarını yiyebilirsiniz. Galata Köprüsü altındaki 
kahvelerde neredeyse her akşam canlı müzik yapan mekanlar 
bulunuyor. Stresli bir İstanbul gününün sonunda burada 
İstanbul’un tarih ve deniz kokan manzarası eşliğinde keyifli bir 
akşam geçirebilirsiniz.
Galata Köprüsü’nden bahsetmişken İstanbul’un üç kulesinden 
biri olan Galata Kulesi’nden bahsetmeden olmaz. Karaköy’den 
Tünel’e doğru çıktığınızda sizi yanındaki çay bahçeleriyle 
karşılayan bu heybetli kulenin, 1384 yılında Cenevizliler 
tarafından yapıldığı rivayet edilir. Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında ise yeniçerililer tarafından kullanılan kule 16. 
yy’da Kasımpaşa’daki donanmada tutsakların barındırıldığı 
yer olarak kullanıldı. III. Selim zamanında gözlemevi olarak 
kullanılan Galata Kulesi, III. Selim zamanında çıkan bir yangın 
sebebiyle II. Mahmut zamanında yeninden yapıldı. 
Galata Kulesi’nin adıyla özdeşleşmiş en önemli 
karakteridir Hazarfen Ahmet Çelebi. Osmanlı 
Devleti’nde 17. yy’da yaşamış ve yaptığı 

kanatlarla İstanbul semalarında uçmayı başaran Hazarfen 
Ahmet Çelebi’nin Leonardo Da Vinci’nin kuşların uçuşuyla 
ilgili çalışmalarından etkilendiği üzerinde duruluyor. Uçuşuyla 
ilgili bilinen hikâye ise şöyle; Hazerfan’ın arkadaşlarından 
Lagari Hasan Çelebi’de ilk uçuşunu konik tepeli içi barut 
dolu bir roket ile yapmıştır. Uçmayla ilgili ilk çalışmalarında 
10. yüzyılda yaşamış Türk bilim adamı İsmail Cevheri’den 
etkilendiği de biliniyor. Çelebi, Cevheri’nin buluşlarını dikkatle 
inceleyip birçok defa denedikten sonra Galata Kulesi’ne 
tırmanıp kendini rüzgâra bırakmış Boğaz’ı geçerek Anadolu 
yakasında Üsküdar sırtlarına konmuştur.
Bu olay imparatorlukta büyük sansasyon yaratınca Sultan IV. 
Murat tarafından Cezayir’e sürülen Ahmet Çelebi 31 yaşında 
sürgünde ölmüştür.
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Cibali Tütün Fabrikası: 
Kadir Has Üniversitesi 
1884 yılında kurulan ve 1900’lerin 
hemen sonrasında faaliyete 
başlayan Cibali Tütün Fabrikası, 
tütün işleme ve sigara üretimi 
için kullanıldı. 1925 yılına kadar 
Fransızlar tarafından işletilen fabrika 
Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte 
Devlet işletmesine geçer. Haliç’in 
kıyısında bulunan bina şimdilerde 
kuruluş amacının oldukça ötesinde 
bir işlevi yerine getiriyor. 1900’lerin 
tütün fabrikası, 2000’lerin yeni 
eğitim kurumu haline geldi.   1999-
2000 yılları arasında Kadir Has 
Vakfı tarafından restorasyonu 
tamamlanan bina, Kadir Has 
Üniversitesi olarak bir yüksek 
öğretim kurumu şeklinde yeniden 
canlandı. 

Yıllarca endüstriyel atıklarla kirlenen 
ve ihmal edilen Haliç’te 1980’lerden 
beri sürdürülen çalışmalar 
nihayetinde amacına ulaştı. Pek 
çok işyerinin istimlak edildiği kıyılar 
artık park ve bahçelere çevrildi. 
Haliç, artık İstanbulluların gözde 
kültür ve turizm bölgesi… Lale 
Devri’nde sadabad eğlencelerinin 
yapıldığı, kıyılarında sultanların 
taşındığı saltanat kayıklarının 
süzüldüğü Haliç, eski görkemine 
kavuştu. İstanbul eski dostu Haliç, 
baharın kapımızı çaldığı bugünlerde 
bizleri beliyor. 

Eyüp semti aynı zamanda İstanbul’un kutsal 
yerlerinden bir tanesidir. Haliç kenarında bulunan 
Eyüp Sultan külliyesi içerisinde bulunan Eyüp 
Sultan Camii ise İslam aleminin en çok ziyaret 
ettiği camilerden bir tanesidir. Bu türbe adını, 
Hz. Muhammed’i Medine’ye ilk geldiğinde 
evinde misafir eden Hz. Ebu Eyüb el-Ensari isimli 
sahabeden almıştır. Halk arasında “Eyüp Sultan” 
olarak adlandırılan bu kişi, Emevilerin 668-669’daki 
İstanbul kuşatmasına katılarak bu savaşta şehit 
olmuştur. Mezarının bulunduğu yeri İstanbul’un 
fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed’in hocası 
Akşemseddin tarafından keşfedilmiş ve buraya 
türbesi yaptırılmıştır. 1459 yılında ise yine Fatih 
Sultan Mehmed tarafından türbenin yanına camii, 
medrese, imaret ve hamam yaptırılmış böylece 
külliye oluşmuştur.

 Eyüp Sultan Külliyesi Fes ve aba Fabrikası: 
Feshane

Haliç kıyısında bulunan Feshane, ismini 
orada üretilen fes ve abadan almıştır. 
1839 yılında Padişah Abdülmecit’in 
fermanıyla fes ve aba ihtiyacını 
karşılamak amacıyla kurulan Feshane, 
aynı zamanda ülkemizin gerçek  anlam-
da ilk tekstil sanayi kuruluşudur. 1851 
yılında Belçika’dan getirilerek monte 
edilen kolonlarla, çelik konstrüksiyon 
yapının dünyadaki ilk örneklerinden 
biridir. Buharlı dokuma tezgâhları da 
yurtdışından getirilen Feshane, 1866 
yılında döneminin en gelişmiş dokuma 
fabrikası olarak yenilenir. 1939 yılında 
o zamanki adıyla ‘’Feshane Mensucat 
A.Ş ‘’ kapatılarak, Sümerbank Defterdar 
Fabrikası dönüştürüldü.1986 yılında 
ise Haliç çevre düzenleme çalışmaları 
nedeniyle tahliye edilen fabrikanın 8000 
m2 lik büyük dokuma salonu aslına 
sadık kalınarak restore edildi. Şimdi ise 
ramazan eğlencelerinin gerçekleştiği 
mekanlardan bir tanesi… Bunun dışında 
Feshane çeşitli organizasyonlara da ev 
sahipliği yapıyor. 

Haliç’in kadim dostu Pierre-Loti 
Adını Türk dostu Fransız yazar Pierre Loti’den alan tepe Eyüp’ün en gözde mekânlarından bir 
tanesidir. İstanbul’a Fransız Büyükelçiliği’nde görevli olarak gelen Pierre Loti, kısa sürede halkın 
sevgisini kazanmış ve “Eyüp hemşerisi” olarak isimlendirilmiştir. Pierre Loti Eyüp sırtlarındaki kahveyi 
çok sevdiği için sık sık ziyaret eder romanlarını da burada yazdığı için kahveye onun ismi verilir. 
Şimdilerde Eyüp’te en çok ziyaretçi toplayan yerdir, Pierre Loti. Eyüp sırtlarında bir bardak çay 
içerken karşınıza aldığınız eşsiz Haliç manzarasını izlerken belki aklınıza anlattığımız efsanelerden ya 
da yaşanmış bir geçmişten izler gelir. İşte o zaman kendinizi şanslı saymamanız için hiçbir nedeniniz 
olmayacaktır. 
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nsanların bütün karar alma ve ikna süreçleri, onların 
gönlünde ve vicdanında cereyan ediyor.  Vicdanı ve 
gönlü sadece akıl ile yönetmeye çalışmak ise, ula-
şılmak istenen başarıyı felakete dönüştürebiliyor. 
İşte bu nedenle aklın ve gönlün kabul edebildiği me-
sajlar insanlar tarafından muhatap kabul ediliyor.

İletişimin sadece akıl boyutuyla ele alındığını, yani 
bütün iletişim faaliyetlerinin akıl ön planda tutarak 
gerçekleştirildiğini öne süren Ali Saydam, bütün 
karar alma ve ikna süreçlerinin aslında insanın 
gönlüne ve vicdanına da hitap etmesi gerektiğini 
savunuyor. 
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Algılanmanızı 
Yönetin

‘Mış’ Gibi Yapmak Yerine

“Pazarlamada en önemli unsur, kişilerin algısını yönetmek, yönlendirmek” diyor ünlü 
iletişimci Ali Saydam. İmaj yönetimi yerine algı yönetiminin geçtiğini söyleyen Saydam, 
imaj çalışmalarıyla ‘mış’ gibi yapmaktansa, hedef kitlenin aklına ve gönlüne hitap ederek 
algıyı yönlendirmenin daha sağlıklı olacağını savunuyor.

Aynur Şenol
Fotoğraf : Serhat Keskin

İletişim Danışmanı 
Ali Saydam
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İletişimin özü 
algılamayla ve 
algılamayı yönetmekle 
ilgilidir. Seçim 
yaparken seçtiğin şey 
senin algına daha çok 
hitap ediyordur. Diğer 
tüm özellikler aynı 
olsa bile, senin algına 
hitap edeni seçiyorsun. 
Karar verme noktasında 
subjektif karar veririz. 
“İnsanlar eşitler 
arasında sevdiğini 
tercih eder” lafını 
unutmayın. Hangisini 
severiz?  Hangisini 
kendimize daha yakın 
algılıyorsak onu… 

Algıyı gerçeklere dayanarak yönetmek, imaj 
yönetimiyle temelleri yeterince sağlam olmayan 
iletiler vermekten daha başarılı oluyor. Bu nedenle 
de diğer bir deyişle algılama doğru yönetildiğinde, 
itibar çok daha kalıcı ve dayanıklı oluyor.

İmaj yönetiminin yerine algı 
yönetimi geçti
İmaj yönetimine karşı çıkıyorsunuz. İmajın 
yerine algı yönetiminin geçtiğini söylüyorsunuz. 
Bunu biraz açar mısınız?
İmaj 1960’larda çok önemliydi. İletişim araçları 
çok gelişmediği bir dönemde ‘mış gibi’ yaparak 
etki yaratmak mümkündü. İmaj, olmayan bir 
şeyi varmış gibi göstermektir. Türkiye’de de çok 
sık rastladığımız bir şeydir bu. Günümüzde ise 
imaj yönetimi ölmüş durumda. Artık hiçbir şeyi 
imaj üzerine kurmamak gerek. İmaj yerine ‘algı’ 
kelimesini kullanın. İnanın rahat ediyorsunuz. 
“İmajımı değiştireceğim” yerine, “Algılanmamı 
değiştireceğim” demeniz daha doğru olur. 
Ülkemiz insanının değerler sistemi olmayanı 
varmış gibi göstermeyi, yani ‘mış gibi’ yapmayı 
tamamen reddeder. Tevazu, samimiyet, içtenlik 
gibi özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş bir 
toplumda imaj yönetimi yapmaya çalışmak bir 
tehlikeye dönüşebilir. 
Bilginin serbest dolaşımını sağlayan kitle iletişim 
araçları özellikle de internet, ‘mış gibi’ yapılan 
ve gösterilen şeylerin aslında var olmadığını 
ortaya çıkardığından beri imaj kelimesi de etkisini 
kaybetti. Yani, özü imaj yönetimi olan çalışmaların 
bir ‘tıklık’ canı var. Bu nedenle de günümüzde 
‘imaj yönetimi’ yerine ‘algı yönetimi’ geçti dersek 
yanlış olmaz.

Dünyada var olan ancak ülkemizde 
toparlanmamış bir kavram ‘algılama yönetimi’. 
Algılama kelimesinin şüphesiz teorik açıdan 
birçok tanımı var, ancak biz sizin ele alış 
biçiminizle ‘algılama yönetimi’ nedir diye 
sormak istiyoruz…
Algılamayı birçok açıdan ele almak gerekir, 
özellikle de psikolojik açıdan. Çünkü öğrenmeyle 
algılama arasında direkt bir bağlantı vardır. Bunun 
yanında sosyolojik alanda da çok önemli bir yeri 
vardır algılamanın.
İletişimin en önemli amacı davranış değişikliği 
oluşturmaktır. Davranışları da, ancak algılamayı 
değiştirerek değiştirebilirsiniz. Demek ki buradaki 
en önemli nokta, algılamayı değiştirmek ve onu 
yönetmek. “Algılamalar gerçektir, çünkü insanlar 
buna inanır” diye bir söz vardır. Hayatımın kadını 
diyorsun mesela bir kadın için ya da ölüm bizi 
ayırana kadar birlikteyiz diyorsun. Nereden 
biliyorsun? Dünyada milyonlarca kadın var. Belki 
bunlardan biri diğerlerinden daha uygun senin için. 
İşte bu algılamadır. Sen öyle algılıyorsun, onun 
senin için en doğru insan olduğuna inanıyorsun. 
Patronla ilişkini öyle bir yöneteceksen ki davranış 
değişikliğinde bulunup sana zam yapacak; terfi 
edeceksin. Müstakbel eşine öyle bir yaklaşacaksın 
ki evliliğe ikna edeceksin. Annenle babanla olan 
ilişkini öyle bir yönlendireceksin ki az harçlık 
verirken, çok vermeye başlayacaklar. Coca-Cola 
içerken Pepsi içeceksin, Pepsi içerken Coca-Cola 
içeceksin. Ariel kullanırken Omo kullanacaksın 
ya da tam tersi olacak. Ya da olmayan bir şeye 
ihtiyaç duymasını sağlayacaksın karşındaki kişinin. 
Mesela eskiden Coca-Cola mı vardı? Şimdi Coca-
Cola’dan başka bir şey içmem diyenler var. Coca-
Cola hayatımıza 1960’lı yıllarda girdi. O zamana 

Ali Saydam:
Türkiye Finans Katılım 
Bankası’nın çok şık ve 
çok güzel bir amblemi 
var. Logosunu tanıyorum 
ve bana pozitif bir 
çağrışım yapıyor. 
Yaptığı iletişimin doğru 
olduğunu düşünüyorum. 
Kurum logosunun 
kenarında yer alan 
yaprak benzeri yumuşak 
çizgiler geleneklerimi 
hatırlatıyor bana. 
Ortadaki kare de güç 
ve iradeyi çağrıştırıyor. 
Bunu böyle ifade etmek 
istememiş olabilirler ama 
ben böyle düşünüyorum. 
Kırmızı ve beyaz renk de 
bayrağımın rengi. Bunlar 
çok önemli detaylar. Çok 
sıcak geliyor bana bu 
logo.
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kadar bizim için büyük bir ihtiyaçtı da biz mi 
farkında değildik? Birden bu ihtiyacın farkına mı 
vardık? “Bu çok faydalı, mutlaka içmem lazım” diye 
mi başladım ben bunu içmeye. O ihtiyacı yaratmak 
ciddi bir davranış değişikliği oluşturmaktır. 
Algılamayı öyle bir yönetiyorsun ki, karşındaki 
“Benim buna ihtiyacım var” diyecek hale geliyor. 
Müthiş bir pazarlama dehası var ortada, müthiş… 

Algılamayı değiştirmenin yolları
Peki algılama nasıl yönetilir?
Algılamayı yönetmek için 11 temel kural var 
bana göre. Bunlar: Hedef kitlenin değerleriyle 
uyumlu davranmak, hedef kitlenin kültürüne 
özen göstermek, beklentilerin üzerinde yaklaşım 
sergilemek, kafaları karıştırmamak, sonuca odak-
lanmak, ölçümleme yapmak, gerçeklere dayanmak, 
tekrar etmek, farklılaşmaları yönetebilmek, gör-
selliği doğru yönetmek ve düşüncelerden çok 
duygulara hitap etmek…  Bunların içinde üç tanesi 
çok önemli. Bunlar; 

Hedef kitlenin değerleriyle uyumlu 
davranmak;
İnsanların değer verdikleri şeylere ters şeyler 
yapmamak, onların değerlerine saygı duymak 

gerekir. Buna bizim kültürümüzde “Müslüman 
mahallesinde salyongaz satmak” da denir. 
İnsanların hassas noktalarını iyi belirlemek, ona 
göre davranmak ya da ona göre kampanyalar 
hazırlamak gerekir. Değerlere önem vererek 
algılamayı iyi yönetebilirsiniz.

Hedef kitlenin kültürüne özen göstermek;
Hedef kitlenin kültürüyle uyuşan çalışmalar 
yapmak önemlidir. Karşısındaki kişinin kültürünü 
göz önünde bulundurmak, ona saygı duymak ve 
onun kültürel konumlamasına dikkat etmek gerekir. 
Yoksa dünyasına almaz, kabul etmez seni… 
Kadın-erkek ilişkisinde de, çocuk-aile ilişkisinde 
de, işyeri-çalışan ilişkisinde de böyledir bu… 

Düşüncelerden çok duygulara hitap etmek;
Kişinin duygularına hitap etmek algılamayı iyi 
yönetmek için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. 
İnsanların mantığıyla, algılarını değiştiremiyorsun, 
duygularıyla değiştiriyorsun. Amaç da algıyı 
değiştirmek olduğuna göre duygulara hitap etmek 
sizi hedefe götürür. 

Dünyada ve Türkiye’de başarılı bulduğunuz 
“algılama yönetimi” çalışmaları var mı?  
Çok var. Mesela Coca-Cola var,  onun yeri çok 
farklı. Coca-Cola insanların hiç ihtiyacı olmayan, 
sağlığa zararlı olduğu düşünülen bir içecek. İçeceği 
bir serinleme ihtiyacı haline getirme konusunda bir 
algı değişikliği yaratmak en büyük hadise bence. 
Coca-Cola bunu başardı.

Türkiye’den algı değiştirici 
örnekler
Gelelim Türkiye’ye; mesela Arçelik çok ciddi 
bir algılama yönetimi hareketidir. Benchmark 
yani ölçüm noktası dediğimiz noktada mihenk 
taşlarından birisidir. “Yabancı olan iyidir” algısından, 
“yerli olan iyidir” algısına geçişte çok önemli bir 
katma değeri vardır Arçelik’in. Çocukluğumuzdan 
beri Avrupa düşüyle yaşadık, hep oradakilerin 
daha iyi olduğunu düşündük. Ama ben, bugün 
evimde Arçelik kullanıyorum. Çünkü Avrupa’da 
üretilen ürünlerden hiçbir farkı yok, daha ucuz ve 
hatta servisi daha iyi. 
Bunun yanında sinemada da aynı şey söz 
konusudur. “Türk filmi kötüdür!” derlerdi eskiden. 
Önce “Eşkıya” bu algıyı değiştirdi, ardından 
da “Babam ve Oğlum”… Bu filmlerle birlikte 
Türkiye’de Batı standartlarında film yapılabildiği 
gösterildi herkese. 
Mesela komedide de benzer bir şey söz 
konusuydu. Eskiden Nokta ile Virgül vardı, onun 
öncesinde Orhan Boran, Balarısı Ahmet, daha 

Galatasaray, Türk futbolunun 
Avrupa’daki algılanmasını değiştirdi.

Saydam’a göre; Turgut Özal başlı 
başına bir algı değiştirici.



sonraları Ferhan Şensoy, Levent Kırca… Sonra 
birden bire Cem Yılmaz gibi bir adam çıktı ortaya. 
Başka bir algı, başka bir tarz… Onun yaptığı filmlere 
baktığınızda Türk filmi konusunda süregelen 
klişeleri ve önyargıları kırdığını da görürsünüz. 
Mesela Turgut Özal başlı başına bir algı değiştiri-
cidir. Türk Parasını Koruma Kanunu nedeniyle var 
olan dolar taşıma yasağını kaldırdı. Türkiye’nin 
ihracatı 1 milyon dolar olur mu acaba derken, 
bugün yüz milyarlardan bahsediyoruz. 
Galatasaray’ın Avrupa Şampiyonluğu algı 
değişikliği açısından bir diğer kırılma noktasıdır. 
Bizim Türk takımları “şerefli yenilgiler” alırdı 
eskiden. Ama Galatasaray birden bire Avrupa 
Şampiyonası’na katıldı, kazandı ve ardından da 
Süper Kupa’yı aldı. 
Turkcell mesela, cep telefonu ihtiyacını ortaya 
çıkardı. Önceden var mıydı cep telefonu? İnsanlık 
yokmuymuş cep telefonu ortaya çıkmadan önce? 
Ama yaratılan algı “cep telefonsuz yaşayamayız” 
oldu. Tüketimde “ayağını yorganına göre uzat” 
algısı vardı eskiden bizde, ama şimdi plastik 
kartlarla maddi gücün sınırlarını unutuyoruz. Şu 
anda herkesin borcu var. Bundan 30 sene önce 
kimsenin borcu olmazdı, borcu olanı gece uyku 
tutmazdı.

Bir kişi için yapılan algılama yönetimi faaliyetleri 
ile kurumlar için yapılan algılama yönetimi 
faaliyetleri arasında ne gibi farklar var?
Çok büyük farklar yok aslında. Fakat Türkiye’de 

kurumlaşmış sanatçılar yok. Yurt dışında sanatçının 
iletişimini prodüksiyon şirketleri organize eder. 
Yapılan anlaşma süresince onun bütün marka 
yönetimini, iletişimini bu firmalar yaparlar ve 
karşılığında para alırlar. Ancak ülkemizde bunu 
sanatçılar kendi başlarına yapıyorlar. Çünkü 
yapabileceklerini sanıyorlar ya da yaptıklarını 
düşünüyorlar. 

“Tanınma ve beğeni eksenlerini 
eşit olarak yönetmek gerekir!”
Kurum ve kişiler için yapılan algılama yönetimi 
faaliyetlerinde öncelikle stratejik hedef koymak, 
iletişimin bütün araçlarını kullanmak ve algıyı 
yönetmek gerekir. Bir kurum liderinin iletişimi içinde 
şöhret iletişimi vardır mesela. Güler Sabancı, Sakıp 
Sabancı ve Rahmi Koç için yapılan çalışmalarda 
hem bireysel hem de kurumsal markalarının nasıl 
yönetilmesi gerektiği konusu yer alır. Sanatçılar için 
de aynı şey gerekli. Tanınma ve beğeni eksenlerini 
eşit olarak yönetmek gerekir. Bir yandan şöhret 
olacak ve şöhreti artacak, bir yandan da ona olan 
beğeni artacak ki itibarı artsın, bu şekilde hedefe 
ulaşsın yani davranış değişikliği meydana getirsin. 
İşte bu şekilde yapılan bir algılama yönetimi 
çalışması sonrasında dinleyici başkasının değil 
de, o sanatçının CD’sini alacak. Ya da başka 
sanatçının konserine gitmeyecek de o sanatçının 
konserine gidecek. 

Eşkiya Türk sinemasının algılama 
biçimini değiştirdi.

Bütün iletişim 
faaliyetlerinin akıl 
ön planda tutarak 
gerçekleştirildiğini 
öne süren Ali Saydam, 
bütün karar alma 
ve ikna süreçlerinin 
aslında insanın 
gönlüne ve vicdanına 
da hitap etmesi 
gerektiğini savunuyor. 



Ebru’nun Şehri
İstanbul

brunun şehri İstanbul’dur dedik; ama 
bu sanatın çıkışı yüzlerce yıl eskiye, 
Orta Asya topraklarına kadar uzanıyor. 
Gerçek şu ki, su üzerinde yapılan aşk 
ve sır dolu bu dansın kökleri nereye, 
ne zamana kadar gider; doğrusu 

pek bilinmiyor. Ancak pek çok ebru tarihçisinin 
bu sanatın Orta Asya’da doğduğu konusunda 
hemfikir olduğu söylenebilir. Türk kağıdı da denilen 
ebru sanatının son yıllarda Türk halkının gözdesi 
olduğunu söylemeye ise gerek yok sanıyorum.   
Biz de bu sanatı günümüzde, en iyi icra eden 
ebru sanatkârlarından biri olan Hikmet Barutçugil 
ile görüştük. Hikmet Barutçugil, İstanbul’un 
sanat merkezi Üsküdar’daki konağının alt 
katındaki atölyesinde, Ebru sanatına gönül 
verenler ile bu sanatı gelecek nesillere aktarmak 
için çaba gösteriyor. Sıcacık ve samimi bir 
ortamda gerçekleşen kurslarda, 6 yaşından 
beri ebru öğrenmeye gönül vermiş bir ilköğretim 
öğrencisinden, Çin’den sadece Ebru’yu öğrenmek 
için İstanbul’a gelmiş bir bayana kadar, pek çok 

kişi bulunuyor. Ortak amaçları Türk el 
sanatları arasında bambaşka bir yeri 
olan ebruyu öğrenmek ve gelecek 
nesillere aktarabilmek.  

Ebre, Abru, Ebru…
Ebru sanatının Türk kültür 
tarihindeki yeri ve önemi 
nedir? 

Ebru sanatının kökleri çok eskiye 
dayanır. Ebruyu bir Türk ve İslam 

sanatı olarak adlandırıyoruz; çünkü 
bu sanatın kökleri Orta Asya’ya 

uzanıyor. Bu sanat muhtemelen 
Türkler Anadolu’ya gelmeden 

önce de vardı. Ama 
elimizde tarihi atılmış bir 
belge olmadığından 

bu iddia pek de 
geçerli olmuyor. 

Elimizdeki en 
eski örnek

11. yy’a kadar uzanmakla beraber, bugün 
bildiğimiz şekliyle renkli ebruların anavatanını 
Buhara, Semerkant, Türkistan, Özbekistan 
civarlarındaki bölge olarak tanımlamak da yanlış 
olmaz. Bu bölgedeki ilk adı, Çağatayca “ebre” 
olan bu sanat, İpek yolu ile İran’a geçince, burada 
“abru” adını alır. Farsça’da “su” anlamına gelen 
“ab” ve “yüzey” anlamında kullanılan gelen 
“rû”nun birleşiminden oluşan “abrû”nun Türkçe 
karşılığı da “su yüzeyi”dir. Türkler vasıtasıyla 
İran’dan Anadolu’ya gelen ebru, burada bir takım 
değişikliklere uğrayarak 17. yy. başında Avrupa’ya 
kadar gelir. Bir İngiliz seyyah tarafından hazırlanan 
ve bu sanatla ilgili bilgileri ihtiva eden ilk kitaplar-
dan biri olan “Seyahatname” adlı eserde yazar, 
şunları aktarır: “Türklerin bizim bilmediğimiz ilginç 
bir sanatı var. Boya ile su ve yağı karıştırıyorlar. 
Onu bir şekilde suyun üstünde yüzdürüyorlar ve
bir hileyle kâğıda alıyorlar…” Kitapta aynen 
kullanılan bu ifadeler, ebru sanatının Avrupalılar 
tarafından sihir gibi hileli bir şey olduğunun 
düşünüldüğünü ortaya koyuyor.  
Ebru, daha sonraki dönemlerde, hızla gelişiyor 
ve adı yaklaşık 100-150 sene Türk kağıdı 
olarak anılıyor. Ancak Türklerin kendilerine 
yabancılaşmaları ve kendi özlerini, kültürlerini 
dışlamaya başlamaları sonucu Avrupa’da Türk 
kâğıdı diye anılan ebrunun adı Türk mermer kâğıdı, 
ardından da sadece mermer kâğıdı, hatta bir 
dönem de İtalyan kâğıdı olarak anılmaya başlıyor. 
Bu duruma çok bozulmuş, üzülmüş olsam da 
belki de İtalyanlar haklıdır. Çünkü İtalya’da bu işi 
yapan pekçok sanatkâr türedi. Hatta Londra’da 
bir pasaj içindeki Ebrucu dükkânının camına 
kocaman harflerle “İtalian Paper” yazılıydı… Orayı 
görünce içim parçalanıyordu. Birkaç sene önceki 
bir seyahatimde buranın kapanmış olduğunu 
görünce, laf aramızda, içim ferahladı. Ama şimdi 
bu konuda sevindirici gelişmeler yaşanıyor ve 
ebru, tekrar hak ettiği yerine oturuyor. 
Avrupalılar radyoyu buldu, biz ona “radyo” 
dedik; “otobüs”, “mail”, “televizyon…”  Hepsini 
aldık, olduğu gibi kullanıyoruz.  Ebru ise, bizden 
Avrupaya geçti. Biz bu sanata ebru diyorsak, onlar 
da yanlış adlandırmamalılar. Neyse ki, artık yavaş 
yavaş Avrupa’da ve bütün Batıda  “ebru” ve “Türk 
kâğıdı” ismi kullanılır oldu. Hatta bizim ebruda 
kullandığımız birçok geleneksel deyimimize; 
“gelgit”, “kumlu”, “battal”, “bülbülyuvası” gibi 
kavramlara çeşitli makalelerde sık sık rastlıyoruz. 

Şehirlerin pek çoğunun ismi bir sanatla anılır. Resim denilince akla Paris gelir, heykelin şehri 
Roma’dır, klasik müzik duyunca Viyana canlanır gözlerimizde. Türk el sanatları içerisinde 
büyük öneme sahip “ebru”nun şehri de İstanbul’dur. 
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Nesrin Akkaş

Ebru Ustası Hikmet Barutçugil



17. yy’ da İngiliz bir seyyahın 
yazdığı kitapta ebru sanatından 
şu cümlelerle bahsediliyor: 
“Türklerin bizim bilmediğimiz 
ilginç bir sanatı var. Boya ile 
su ve yağı karıştırıyorlar. Onu 
bir şekilde suyun üstünde 
yüzdürüyorlar ve bir hileyle 
kâğıda alıyorlar…”
Ebru sanatının bize anlatabileceğiniz bir ortaya 
çıkış öyküsü var mı?
Kayıtlara geçmiş böyle bir hikâye yok; ama bu 
sanatın bir sırrı var. Biliyorsunuz ebru yaparken 
hayvan ödü kullanılıyor. Ben de bu ödün, ebru 
ile nasıl bir araya geldiğini merak ediyordum. 
Tesadüfî şeyler insanlara ilham veriyor, sanırım 
ortaya çıkışı da yine tesadüfî oldu. Mesela “aher” 
dediğimiz karışım… Yumurta akı ile kağıdın 
parlak hale getirilmesi… Yumurta akı ile kâğıt 
çok sık olmasa da bir araya gelebilir ve aher de 
bu şekilde bulunmuş olabilir. Camın bulunmasını 
düşünürsek; mucidi Mısır’da çölde sodayla 
çamaşır yıkayan bir kadınmış. Soda var, silisyum 
var, ateş var kum var üçü de bir araya geliyor 
ve… “Peki ya bu öd? Nereden toprağa bulaştı da 
suyun üstünde yüzdü?” Bunu yıllarca düşündüm. 
Bir sohbet sırasında Orta Asya’daki göçebelerin 
peynir mayalamak için hayvan ödü kullandığını 
öğrendikten sonra, taşlar yerine oturdu ve ben bu 
öd, su ve toprağın bir araya gelmesiyle ilgili bir 
rüya gördüm. Ama bu anlatacaklarım tamamen 
masal, çünkü ebrunun çıkışıyla ilgili ortaya çıkmış 
bilinen bir hikaye yok. Bu ödün peynir mayalamak 
için kullandığını öğrendikten sonraki gecelerde ve 
hatta hala devam eden bir rüya var. Bir Türkmen 
kızı elinde bir ödle peynir mayalamak ister. Ayağı 
tökezler ve elindeki, içinde öd olan kap düşüp 
kırılır. Kız elini nehirde yıkayacakken, ödlü toprak 
elinden damlar ve boyalar suyun yüzünde açılır. 
Çünkü şartlar oluşmuş ve öd ile toprak karışmıştır. 
Böylece suyun üstünde açılmaya başlar. 
Türkmen kız buna çok sevinir, heyecanlanır. 
Bunu birileriyle paylaşmak ister ve oradaki kuru 
yaprağı “Buna yapışır mı acaba?” diyerek suya 
değdirip kaldırdığında, bir de bakar ki bütün desen 
yaprağın üzerinde… O heyecanla gidip otağında 
oturan yaşlı, bilge üstadına durumu anlatır. Bilge: 
“Bunu nasıl yaptın, ettin” derken, bu olay ebru için 
bir başlangıç olmuş. Ama dediğim gibi bir bilgi 
yok, bu benim gördüğüm rüyalardan çıkardığım 
bir hikâye. Zaten bu gibi buluşların köklerini de 

aramamak lazım. Çünkü ilham denen bir şey var. 
Bunu anlatmak, anlamak, tanımlamak çok kolay 
bir şey değil… 

Her sanatçının icra ettiği sanata dair kendine 
has bir tanımlaması vardır. Siz ebruyu 
hayatınızda nereye koyarsınız ve ona nasıl bir 
tanım getirirsiniz?
Şimdi, her sanatın pek çok tanımı olduğu gibi sanat 
kavramının da pek çok tanımı var. Hepsi de doğru; 
çünkü herkes bir şekilde kendi içindeki dünyasını 
yansıtıyor. Şunu fark ettim ki, sanat, ilahi güzellik 
arayışıdır ve tek sanatçı da Yüce Yaratıcı’dır. Bizim 
yaptığımız ise, O’nun yaptığı güzellikleri taklit ederek 
O’na yaklaşmak. Biz, O’nu taklit ederek O’nun 
yüceliğini ve kendi küçüklüğümüzü, acizliğimizi 
görüyoruz. Bunun için bizde imza atma geleneği 
yoktur. Yani sanat, ilahi güzellik arayışında insanın, 
sanatkârın Allah’a yaklaşması, Allah yolunda yol 
almasıdır ve bu yolda ilk vazgeçilmesi gereken 
şey, benlik, ego, nefistir. Bir esere, “Bu eseri ben 
yaptım.” diyerek imza atarsanız, sizin için yol bitti, 
kapandı demektir.  Bir de işin içine bencillik girdiği, 
yaptığınız eserlere olan beğeniyi çok büyüttüğünüz 
zaman, o bir sanatkâra fren olur. “Benden büyük 
usta yok” dediğiniz zaman, işte o anda durursunuz, 
sanatınız tekâmül etmez. Hâlbuki güzelin güzeli 
var, tabii bu yaptığınız eserin de… Peki, sanatın 



sonu var mı acaba? Bence sanatın, güzelliğin sonu var; ama o sonda zaten geriye hiçbir 
şey kalmayacak. O zaman geriye ne sanat kalıyor, ne güzellik, ne estetik…  “Münezzehlik 
makamı” var ya o “hiç olma hâli”; o zaman ne sanat kalıyor geriye ne de ebru. Bu son nokta 
ise en zoru, en huzurlusu… Allah ulaşmayı nasip etsin!… 

Hat ile ebrunun dostluğu Akkase
Son zamanlarda Hat sanatının ebru sanatına uygulanışıyla ilgili yeni bir teknik ortaya 
çıktı. Bunun uygulanışı hakkında neler düşünüyorsunuz?
Bu yazı sanatı, Türk sanatlarının sultanıdır. El sanatlarında en önem verdiğimiz tür, yazı sanatıdır. 
Bu kadar tarzı olan, sanatsal olan, katı kuralları olan başka bir sanat dalı daha yok. Biz bu 
sanatı ebruda da yaşamak ve yaşatmak için Arap zamkı ya da şablon kullanılarak “akkase” 
diye bir teknik oluşturduk. Bu zor, riskli ve zahmetli bir teknik; ama ebru koleksiyonerlerinin çok 
tercih ettiği bir tarz. Şablon kesilirken, o yazıya bir aşinalık da söz konusu. Yazının kurallarına 
ebruyu uygulamanın yanında, bu tarzla, yazıya karşı bir sempati de oluşuyor. Bu uygulamaya 
daha önceki programlarımızda yer vermezdik, son yıllarda programımız dahiline aldık.

Türkiye’de son dönemlerde Ebru’ya artan bir ilgi var, bunu neye bağlıyorsunuz? 
Ebru tarihine baktığınızda, her yüzyıla isabet eden, sadece birkaç tane ebru sanatçısı 
olduğunu görürsünüz. 18. yy’da sadece Hatip Mehmet Efendi’yi sayıyoruz. 19. yy’da Aziz 
Efendi ve yine birkaç kişi da-ha gelir akla. 20. yy’dan Sadık Efendi, İbrahim Ethem Efendi, 
Necmettin Okyay, Mustafa Düzgünman, Niyazi Sayım ve belki ismini unuttuğum 3-4 
kişi daha olabilir, bu sanatla ilgilenen. Yani her yüzyıla bir elin parmakları kadar insan zor 
sığıyor. Ama 20.yy’ın son çeyreğinde ebruyla ilgili bazı patlamalar oldu ve bu sanatın o 
klasik kalıpları bir şekilde kırılarak yeni tarzlar gelişmeye başladı. Gelenekçiler, bu duruma 



“sanatın deforme olması”nı gerekçe göstererek 
karşı çıktı; ama yanardağ patlamıştı artık. İşte son 
dönemlerde bu sanata olan ilginin kaynaklarından 
biri de bu yenilikçi tavırdır. Daha önceleri ebruyle 
uğraşanlar, eserlerini düşük ücretler karşılığında 
satıyor ve bu işten herhangi bir ticari kazanç 
beklemiyorlardı. Aynı anlayış, bu gelenekten gelen 
gençler için de geçerliydi.  Ama artık bunun helal 
bir ticari meta olduğunu göstermek lazımdı ve oldu 
da. Şükür şimdi, sanata gönül veren pekçok insan, 
ebruyu öğrendi, öğretiyor, eserler veriyor, sergiler 
açılıyor. Son 10 yılda açılan ebru sergisi sayısı, 
belki Cumhuriyet Tarihi boyunca açılanlardan 
fazla, son 3 senede açılanların sayısı ise, belki 
hepsinin toplamından fazla. Bu ilgi tabi çok güzel; 
çünkü Türkiye, “uluslararası olmanın ilk ve temel 
şartının ulusal olmak”ta yattığı gerçeğini gözden 
kaçırıyor. Ulusal olamazsak, uluslar arası olmayı da 
başaramayız. “Medeniyet” dediğimiz şey “kültür ve 
sanatın birleşimi”nden oluşuyor. Bu nedenle, 150 
sene sonraki kültür ve sanatı şimdiden hazırlamalı, 
onu oluşturacak sanatçıları şimdiden yetiştirmeliyiz 
ki, köklü bir medeniyetimiz olsun. Yoksa başka 
coğrafyalardan ithal ettiğimiz kültür ve sanatla 
hiçbir yere gidemeyiz. Kendi kimliğimizi kişiliğimizi 
daha sonra da ülkemizi kaybederiz. Türkiye 
böyle tehlikeli bir yolda gidiyordu, şimdi pekçok 
insan kendi sanatının sırrına erdi, onu öğrendi ve 
yaşatmaya çalışıyor. 

Ebru sanatının geleneğini öğrendik 
diye, artık ona herhangi bir ye-
nilik katmamak, yenilik kapısını 
kapatmak büyük hata olur. Sanata 
dur diyemezsiniz; dur derseniz her-
kes aynı şeyleri yapmaya başlar ve 
sanat gelişme gösteremez.  
Peki, siz bu gidişattan memnun musunuz? 
Ebru sanatına yönelik yeni teknikler gelişmesi 
karşısında bazı gelenekçilerin sanatın deforme 
olması yönünde eleştirileri olduğunu söylediniz. 
Bu konuyla ilgili sizin görüşleriniz neler?
Ebru sanatının deforme olması söz konusu değil; 
çünkü bu yeni tekniklerin hepsinde yine aynı 
gelenek var. 1400 -1500’lerden beri bilinen reçeteler 
uygulanmaya devam ediyor. Öd ile toprak boyayı 
karıştırdınız; gül dalıyla at kılıyla fırçasını yaptınız; 
geleneksel motiflerin hepsini öğrendiniz; ama 
ardında “Bu kadardır” diyip kapıyı kapattınız. Bu 
büyük hata… Artık elimizde olanlardan yeni şeyler 
çıkartmamız gerekiyor. Sanat da bilim gibidir; 
durağan kalırsa gelişme gösteremez. Sanata “dur” 
diyemezsiniz; derseniz, herkes aynı işi yapmaya 
başlar. Bu da aynı şeyleri tekrarlamak, kendini 
takrarlamaktır ve bir sanatçıya hiçbir katkı sağlamaz. 
Elbette geleneksel yöntemleri öğrenmeliyiz; ama 
yeniliklere de açık olmalı ve bunları kullanmalıyız. 

Hikmet Barutçugil
Öğrencileri ile
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Geçen sayımızda sayfalarımıza konuk olan tarihe 
yön veren şahsiyetlere, bu sayımızda yenilerini 
ekliyoruz. Tarih o kadar çok konuğu misafir 
etmiş, o kadar önemli olaylara sahne olmuş ki, 
görkeminden etkilenmemek mümkün değil. Fatih 
Sultan Mehmed, Uluğ Bey, Biruni ve Barbaros 
Hayreddin Paşa bu sayımızda bizlerle…

arih ile efsanelerin amacı birdir. Geçici 
insanda ebedi insanı anlatmak.” der 
Victor Hugo, bu sayıda değindiğimiz 
kişiler de bu cümlenin hakkını sonuna 
dek veriyor: Cihan imparatoru Fatih 
Sultan Mehmed, geçmiş yüzyılların 

en önemli astronomu Uluğ Bey, köleyken bir alim 
hâline gelen Biruni ve Kaptan-ı Derya Barbaros 
Hayreddin Paşa…

Çağ açan hükümdar:
Fatih Sultan Mehmet
Öyle bir hükümdar düşünün ki, bir şehri 
fethederek bir çağın kapanmasına yeni bir çağın 
açılmasına sebep olsun… Öyle bir hükümdar 
düşünün ki bu fetihle beraber coğrafi keşiflerin 
başlamasına, derebeyliğin yıkılmasına ve hatta 
Rönesans’ın başlamasına katkıda bulunmuş 
olsun. 
12’sinde babasından tahtı aldığında, küçük 
bir çocuk bir cihan devletini nasıl yönetebilir 
ki, dedirten bir hikâye onunkisi. Çok uzun 
sürmeyen bu dönemde, tahtın küçük yaşta bir 
çocuğa kalmasından umutlanan ve genç yaşta 
çıktığı tahtta kalmamasına neden olan devletlere 
inat 19 yaşında yeniden tahta çıkar Fatih Sultan 
Mehmed. 21’inde İstanbul’u fethedecek bu 
genç, küçük yaşlardan itibaren gösterir aslında 
içinde olan alim ve hâkim yönünü. İlk defa tahta 
çıktığında yaşanan olayların ardından babası 

Nasıl 
Başardılar?

K
İŞİSEL G

ELİŞİM

Merve Aydın
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II. Murat’ın tahta geri dönmesini isteyen Sultan 
Mehmed, ona zekâsını ispatlayan şu cümleyi 
söyler: “Eğer padişah sizseniz, ordularınızın 
başına geçin, eğer padişah bensem emrediyorum! 
Orduların başına geçin.”
Yadsınamayacak bir zekâdır ondaki. Öyleki, küçük 
yaşlarda bunu belli eder ve Akşemseddin’in 
himayesinde iyi bir eğitim alır. Devrinin uleması 
olarak nitelendirilen Fatih, bildiği 7 dil ile alim ve 
şair yönüyle de farklı bir portre çizer.  
İstanbul’u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma 
İmparatorluğu’na son vermesinin ardından 
Fatih adını alan bu unutulmaz komutan, İslam’ın 
peygamberi Hz. Muhammed’in, “İstanbul 
elbet fetholunacaktır. Ne güzel kumandandır 
o kumandan ve ne güzeldir o askerler” hadis-i 
şerifinde müjdelediği büyük komutan olmayı 
başarmanın da gururunu yaşar. 
Bilgin ve alim yönü kuvvetli olan Fatih Sultan 
Mehmed, Osmanlı ve dünya tarihinde bilinen en 
eski eğitim kurumlarından olan Sahn-ı Seman’ın 
da kurucusudur. Fatih Külliyesi içindeki yer alan bu 
en yüksek düzeyli medreseler için eğitim müfredatı 
Fatih tarafından çağın önemli bilim adamı Ali 
Kuşçu’ya hazırlatılmıştı. Âlim, şair ve sanatkârlar 
ile sık sık toplanan ve onlarla sohbet etmekten çok 
hoşlanan Sultan Mehmed’in az bilinen yönlerinden 
birisi de ilginç ve bilinmedik konular hakkında 
makaleler yazdırması ve bunları incelemesidir. 

XV. yüzyıl astronomu Uluğ Bey
16’sında Horasan ve Mâverâünnehir eyaletine 
hâkan nâibi olmuş bir bilim insanı Uluğ Bey… 
1393-1449 tarihleri arasında yaşayan Semerkant 
Sultanı, gökbilim ve matematik alanında yaptığı 
çalışmalarla günümüze de önemli bilgiler 
aktarılmasını sağlamıştır. Asıl adı Mehmet Toygar 
olan ve 53 yaşındayken kendisine isyan eden oğlu 
Abdüllatif Mirza tarafından öldürülen sultan, kendi 
topraklarında bilim insanlarını toplayan ve onları 
koruyan bir yönetim sergiledi. Osmanlı Devleti ile iyi 
ilişkiler içinde olan ve kendini savaştan çok barışa 
adayan bir şahsiyet olan Uluğ Bey, ülkesinde bilimi 

geliştirmek adına her türlü imkânı sağlamış, uzak 
diyarlara heyetler göndererek bilimin daha da 
gelişmesine olanak sağlamıştır. Emriyle yaptırılan 
Semerkant’taki medrese ve rasathane, Orta 
Çağ’da astronomi bilgisinin en yüksek düzeye 
ulaşmasını sağladı. Öz dedesi Timurlenk’in aksine 
toprak fethetmekten daha ziyâde, gökyüzünün 
sırlarını öğrenmeye çalıştı. Babası Muînüddin Şah 
Ruh’un sanata olan hayranlığı ise Uluğ Bey’de 
fazlasıyla vardı. Öyle ki Herat’ta güzel bir köşk 
yaptırmış, köşkün bütün duvarlarını ve tavanlarını, 
birer sanat eseri niteliğindeki tablolarla süsletmişti. 
İktidarı döneminde, başta Semerkant ve Buhara 
olmak üzere tüm ülke, Türk mimarisinin seçkin 
eserleriyle donatıldı.

İlhanlılar zamanında yapılan gözlemleri yeniden 
inceleyen bu bilim aşığı hükümdar, bunlara 
kendi gözlemlerini de ekledi. On iki sene süren 
bu çalışmasının sonucunda, kendi adıyla anılan 
büyük eseri Uluğ Bey Zîci’ni hazırladı. Kendinden 
önce hazırlanan zîclerin eksiklerini ve yanlışlarını 
kapatan bu eser, o devrin ilmî esaslara dayanan tek 
cetveli olup, yıldızların hareketlerini daha kusursuz 
gösteriyordu. Eser, bilim tarihinde Batlemyüs ve 
Nasîrüddîn Tûsî’nin hazırladığı zîclerden sonra 
üçüncü büyük zîc olarak bilinir. Gökyüzünün 
güneyinde kalan kırk sekiz takımyıldızı konu edinen 
zic, bu takımyıldızlar içerisinde bulunan 1018 yıldızın 
koordinatlarını en doğru biçimde tespit etmiştir. İlk 
olarak 1665 senesinde İngilizce’ye tercüme edilen 
eser,  Oxford’da basıldı. Fransızca tercümesi ise 
1853’te Farsça metniyle birlikte basıldı. Esere Ali 
Kuşçu ve torunu Mirim Çelebi tarafından şerhler 
de yapıldı. 
Milletlerarası Astronomi Derneği tarafından Ay’ın 
görünen yüzünde bir bölgeye, Uluğ Bey Krateri adı 
verilirken ay atlasında adları bulunan diğer iki Türk 
bilgini, Bîrûnî ve Nasireddîn Tûsî olmuştur. 
Osmanlı’da astronomi bilimini yayan Ali Kuşçu’nun 
bu denli önemli bir şahsiyet olmasında da Uluğ 
Bey’in katkısı tartışılmaz. Uluğ Bey’in kuşçusu olan 
Muhammed’in oğlu olan ve bu nedenle de “Kuşçu” 

Fatih Sultan 
Mehmed, pek 
çok şiiri olan bir 
şairdi. Şiirlerini 
yazarken takma 
isim olarak da 
“Avni” mahlasını 
kullanırdı.

Uluğ Bey’in 
Taşkent’ de bulunan 
rasathanesi
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adını alan Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in teşvikiyle bilimle 
iç içe yaşamıştır. Uluğ Bey’in kurduğu rasathanede 
genç yaşta müdür olan ve yıllarca burada önemli 
bilimsel çalışmalar yapılmasını sağlayan Ali 
Kuşçu, Uluğ Bey’in oğlu tarafından öldürülmesinin 
ardından Tebriz’e göç etmiş, oradan da Osmanlı 
Sultanı Fatih’in daveti üzerine bu diyara göç ederek 
ölümüne kadar bilgisini yetiştirdiği öğrencilerle 
paylaşmıştır. 
Uluğ Bey’in ölümü belki bir hükümdardan daha 
öte bir baba için daha kötü bir ölüm oldu. Yüreği 
sevgi dolu olan ve kendisine isyan eden oğlunu 
affeden baba Uluğ Bey, oğlundan aynı merhameti 
görmedi. Affettiği oğlunun ikinci defa iç isyan 
çıkarıp kendisini tahttan indirmesinin ardından yine 
aynı oğlu tarafından ölüme mahkum edildi. 

Büyük bilgin Biruni
Orta Asya’lı büyük bir bilgin olan El Biruni, 4 Eylül 
973 yılında Harezm’in başkenti Kath yakınlarında 
doğdu. Babası küçük yaşlarda öldükten sonra 
odun satan annesinin çabalarıyla büyüdü. İlk 
öğrenimini Yunan bir bilginden alan daha sonra 
da tanınmış ve seçkin bir aileden gelen Harezmli 
matematikçi ve gökbilimci birisi tarafından evlat 
edinen El Biruni, ilk bilimsel çalışmalarını bu alim 
ile yaptı. Genellikle Yunan ve Hint tıbbı üzerine 
incelemeler yapan Biruni, şifalı otlar konusunda 
oldukça bilgiliydi.
El Biruni, o zamanın bilginleriyle Buhara’da 
tanıştıktan sonra evrenin yapısı, serbest düşme 
ve diğer fizik yasaları ve bölünmez parçacıklar 
üzerine çalışmalar yaptı. 1010 yılında El-Memun 
Akademisi’ne kabul edildi. Gazneli Mahmut 
Harezm’i işgalinin ardından, kendisine esir 
düşenler binlerce kişiden birisi de El Biruni oldu. 
Bu tutsaklık döneminde on yıl boyunca astronomi 
ve matematik çalışmalarının doruğuna ulaştı. Bu 
tutsaklığı sırasında, anayurtlarından sürülmüş ve 
tutsak olan Hintli bilginlerle tanıştı. Birçok dilde ilmi 
çeviriler yaptı.
En çok üzerinde durduğu ve astronomi üzerine 
yaptığı çalışmayı Gazneli Mahmut’un oğlu Mesut’a 
hediye etti. Bu sunumun hediyesi olarak kendisine 
bir fil yükü gümüş hediye eden Sultan Mesut’a, “Bu 
armağan beni baştan çıkarır, bilimden uzaklaştırır” 
dedi ve hediyesini geri çevirdi.
Yüz elliden fazla esere sahip olan Biruni’nin, yetmiş 
tane astronomi ve yirmi tane de matematik kitabı 
vardır. Tıp, biyoloji, bitkiler, madenler, hayvanlar ve 
yararlı otlar üzerinde bir dizin oluşturmuştur. 

Yazdığı mektuplardan, Aristoteles’i bildiği 
anlaşılırken, İbn-i Sina ile de çalışmalar yaptığı 
anlaşılmaktadır. Hindistan’a çok fazla gittiğinden, 
burayla alâkalı bir kitap da kaleme almıştır.

Kaptan-ı Derya
Barbaros Hayreddin Paşa
Kanuni Sultan Süleyman bir gün Barbaros 
Hayreddin Paşa’yı huzuruna çağırmış ve ferman 
etmiş: “Bre Hayreddin bir kulun ömrüne bu kadar 
az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Siz in 
misiniz yoksa cin misiniz? Bana ister manzum ister 
mensur bir eser yaz ben de hazine-i amiremde 
saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere ibret 
ve ders olsun.”
Türk denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdırmış 
ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa’nın 
hikâyesi deniz ticareti yaptığı sırada kaçırılıp 
tutsak düşmesinin ardından korsan olmaya karar 
vermesiyle başlar. O sırada ismi Hızır Reis olan 
Hayreddin Paşa, ağabeyi Oruç Reis ile birlikte 
Akdeniz’e yaptığı akınlar sayesinde pek çok 
ganimet elde etti ve iki kardeşin ünü neredeyse 
bütün Akdeniz’e yayıldı. Hızır Reis’in Osmanlı 
Devleti ile tanışması ise Yavuz Sultan Selim’e 
hediye olarak gönderdiği gemi ile olacaktı. Yavuz 
Sultan Selim, Hızır Reis’i Cezayir Beylerbeyi olarak 
atadı ve korumasını ona verdi. Ancak Hızır Reis’in 
Barbaros Hayreddin Paşa adını alması ve Kaptan-ı 
Derya olması Kanuni Sultan Süleyman zamanına 
denk gelmektedir. Hızır Reis’in Akdeniz’de 
elde ettiği başarılar sonucunda Kanuni, onu 
İstanbul’a çağırdı ve 1533’te “Hayreddin” adını 
verdiği Hızır Reis’i Osmanlı donanmasının başına 
(kaptan-ı derya) atadı. Barbaros Hayreddin 
Paşa 1534’te Akdeniz’e açıldı ve İtalya kıyılarına 
seferler düzenleyip Tunus’u ele geçirdi. Ancak 
Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması 
karşısında Tunus’u bırakmak zorunda kaldı ve 
ertesi yıl İstanbul’a döndü. 1536’da daha güçlü bir 
donanmayla yeniden Akdeniz’e açılan Barbaros, 
İtalya kıyılarını vurdu ve Ege Denizi’ndeki Venedik 
adalarını Osmanlı topraklarına kattı. Osmanlıların 
Akdeniz’deki denetiminin artması üzerine Osmanlı 
donanması ile Haçlı donanması 1538’de Preveze 
Körfezi önlerinde karşılaştı. Tarihe Preveze Deniz 
Savaşı olarak geçen buradaki savaşta Barbaros 
Hayreddin Paşa Haçlı donanmasını yenilgiye 
uğrattı. Bu zafer Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki 
egemenliğini pekiştirdi. 

Uluğ Bey’in başlıca 
başarıları şöyle 
sıralanabilir: Kübik 
denklemlerin doğru 
yaklaşık çözümleri 
için yöntemler, 
iki terimli teorem 
ile çalışma; Uluğ 
Bey’in sekiz ondalık 
kesre kadar doğru 
olan kesin sinüs ve 
kosünüs tabloları; 
küresel trigonometri 
formülleri ve 
özellikle önemli 
olan Batlamyus’un 
cetvelinden beri ilk 
kapsamlı yıldız cetveli 
olan, Uluğ Bey’in 
Yıldızlar Cetveli.

Tahran’da, Lale 
Parkı’ndaki Biruni 
heykeli.



G e l i n c i k l e r
…
….
….
gerçekte bir sevinç, bir mutluluk yok 
değildir yüreklerimizde 
sevgiler umutlar yok değildir 
öyleyse neden çabuk küseriz birbirimize 
çabuk öfkeleniriz 
durup durup böyle hüzünlenmemiz neden 
anlamıyoruz da ondan mı yoksa 
bir bütün olduğunu mutluluğun 
umudun bir bütün olduğunu 
seziyor muyuz yalnızca 
baktıkca gelincik tarlalarına uzaktan 
öyle bir arada güzel 
yaşamanın lezzetini 
kanımızı tutuşturdukça gün günden 
buğusunu saldıkça 
bir tütün dumanı gibi yaktıkça genzimizi.

Edip Cansever

Fotoğraf: Mustafa Yılmaz
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Finansal Piyasaların Korkulu Rüyası 

2007 yılının Temmuz ayından başlayan, sadece sorunun başladığı Amerika piyasasını 
değil dünyadaki tüm gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaları etkileyen “Mortgage Krizi”nin 
etkilerini ulusal ve uluslararası piyasalarda hâlâ hissetmekteyiz. Peki, ne oldu da ülkemizde 
yeni yeni başlanan Mortgage sistemi global çapta finansal krize, hatta dünyanın en büyük 
ekonomisi olan Amerikan ekonomisinin durgunlukla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

rizin nedenlerinin başlangıç tarihi 
olarak 2002-2005 periyodunu kabul 
edebiliriz. Bu dönemde ABD ve diğer 
gelişmiş piyasalarda faizler son 46 
yılın en düşük seviyelerine gelince, 
portföy sahipleri, ellerinde yatırım 

amaçlı bulunan likiditenin, düşme trendinde 
bulunan faizlerden olumsuz etkilenmemesi için 
biran önce yüksek faizlerden kullandırım yapmaya 
ve portföylerini büyütmeye çalıştılar. Ancak bu  
aşamada likiditeyi kullandırdıkları kişileri çok da 
iyi tahlil etmediler. Çoğunluğu düşük gelirli kişilere 

kullandırılan bu kredilerin özelliği de, ilk birkaç 
senesi düşük ödemeli olması ve daha sonraki 
ödeme faizlerinin piyasanın o anki cari faizlerinin 
üstünden güncelleniyor olmasıydı. Kağıt üstünde 
sorunsuz işlemesi beklenen bu sistem, Amerikan 
Merkez Bankası FED’in, piyasa koşullarının 
değişmesi üzerine faizleri %1’ li seviyelerden 
%5.25’ e kadar yükseltmesiyle aksamaya başladı. 
Faizlerin artmasına paralel olarak kredilerin geri 
ödeme faizleri de arttı ve bu sebeple düşük 
gelirlilerin kredi ödemelerinde de aksamalar 
yaşanmaya başladı.

Mortgage Krizi
ve Etkileri 
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Fatih Özyurt



Gayrimenkul kredi sektöründe kredi veren 
kuruluşlar, bu kredileri başka kurumlara satarak 
oluşturdukları yeni likiditeyle yeniden kredi vererek 
portföylerini büyütüyorlardı. Krediyi satın alan 
firmalar, bu kredileri bir havuzda daha güvenli 
borç kâğıtlarıyla birleştirilerek CDO (Colleteral 
Debt Obligations) isimli türev ürünü geliştirdiler. 
CDO’lar içlerinde bulundurdukları düşük 
ödenmeme riskine sahip olan kredilerle, kredi 
derecelendirme kuruluşlarından beklenenden 
daha yüksek notlar alarak piyasaya sürüldü ve 
yüksek getirileri nedeniyle piyasalardan çok 
fazla talep gördü.  Başta piyasadaki düşük faiz 
eşliğinde sorunsuz devam eden CDO piyasası, 
Amerika Merkez Bankası FED’in faiz arttırımının 
ardından ödenmeyen kredilerin çoğalması 
nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Düşük 
faizleri ödemede dahi zorluk çeken sub-prime 
mortagage kullanıcıları, her geçen gün artan kredi 
faizlerini ödemekte sıkıntı yaşamaya başladı. CDO 
piyasasının cazip getirisinden mahrum kalmak 
istemeyip yüklü miktarlarda bu enstrümana yatırım 
yapan dünya çapındaki çoğu banka ve aracı kurum 
ise, bu gelişmeleri gördükten sonra portföylerindeki 
CDO’ları hızlı bir şekilde ellerinden çıkarmaya 
çalıştılar. Ancak piyasada bu riski üstlenmeye 
razı olan yatırımcı sayısının az olmasından dolayı 
çoğu yatırımcı CDO’larla açtıkları pozisyonları, 
büyük zararlarla kapatmak durumunda kaldılar. 
Bu sorunu yaşayanların başında gelen Bear 
Sterns adlı dünyaca ünlü yatırım fonunun büyük 
zararlar yazarak kapanmasının ardından, CDO 
piyasalarındaki likidite sorunu uluslar arası finansal 
krize dönüşmeye başladı. Kısa sürede dünyanın 
önde gelen finansal kuruluşlarının  bu süreçte 
ciddi zararlar aldıkları anlaşıldı.

KOBİ’lerin sıkça kullandığı döviz 
ve dövize endeksli krediler 
konusunda geçmişe nazaran 
daha dikkatli olunmasını 
kendilerine önerebiliriz.
Bu süreçte Amerikan emlak piyasasındaki 
sorunların devam etmesi ve bunun Amerika’da 
uzun bir resesyona neden olabileceği korkusuyla, 
tüm gelişen ve gelişmekte olan piyasalar ani bir 
şekilde bu beklentiden etkilendi. (Ağustos 2007’de 
USD/ TL kuru 1.42’li seviyelere kadar çıktı.) Daha 

sonra başta FED ve Avrupa Merkez Bankası ECB 
olmak üzere piyasaya likidite vermesi ve FED’ in 
faizleri %5,5 seviyesinden %3’ e kadar çekmesiyle 
piyasalar bir nebze de olsa rahatladı. Ancak 
Mortgage kriziyle başlayan süreçte, ekonomik 
anlamda dünyanın lokomotifi olarak görülen 
Amerika’dan gelen ekonomik veriler, ülkenin 
uzun sürebilecek bir resesyonun başlangıcında 
olduğunu gösterdi. ABD hükümetinin geçtiğimiz 
aylarda açıkladığı vergi yardımı paketi ve FED’in 
piyasaları her an yakından takip ettiğini ve 
gerektiğinde ekonomiye doğrudan müdahale 
söylemleriyle piyasaları rahatlama çabalarına 
rağmen, hâlâ piyasalardaki sıkıntı bitmiş değil. 
Burada finansal piyasaları en fazla tedirgin eden 
faktörler ise Amerika’nın iç tüketiminin yani diğer 
bir deyişle büyümesinin konut piyasalarındaki 
hareketlikten doğrudan etkilenmesi ve CDO krizi 
sayesinde finans piyasalarının oyuncularının artık 
eskisi kadar birbirlerine güven duymamaları. 
Dünyadaki ekonomik büyümenin, dünyanın 
en büyük tüketici gücü olan ve neredeyse 
dünyadaki tüketimin %30’unu tek başına yapan 
Amerika’daki duraklamadan etkilenmemesi 
mümkün görünmemektedir. Bunun devamında da 
finans piyasasındaki oyuncuların birbirlerine güven 
duymaması nedeniyle piyasadaki likidite miktarı 
azalmakta ve likiditenin maliyeti artmaktadır. 

Peki ya Türkiye?
Bu bağlamda Türkiye’nin makro ve mikro 
ekonomik durumuna bakacak olursak; Türkiye’nin 
son senelerde toparlanma sürecine giren ama 
hâlâ bütçe ve cari açık, yüksek enflasyon gibi 
nedenlerle kırılgan olma özelliğini değiştirememiş 
ekonomisinin, dünya piyasalarındaki bu 
gelişmelerden kötü şekilde etkilendiğini 
söyleyebiliriz. Makro anlamda dünyanın ekonomi 
devlerinin büyüme verilerinin kötü gelmesinin 
ardından, son 5 yılda ortalama olarak %5 büyüyen 
Türkiye ekonomisinin 2008 yılında %5’ ten daha 
düşük bir rakamla büyümesi beklenebilir. Bununla 
beraber özellikle son yıllarda yurt dışından 
gelen yatırımların etkisiyle, genel itibariyle düşük 
seyreden döviz kurlarımızda bu sene daha fazla 
oynaklık görebiliriz.
Sonuç itibariyle; global likiditenin son 5-6 senede 
üst seviyelerde seyretmesi ve risk iştahının çok 
fazla olması nedeniyle, sorunsuz olarak sürekli 
büyüme gösteren finans piyasalarını zor bir 
senenin beklediğini söyleyebiliriz.
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stanbul’da “ticaretin kalbi neresi” sorusu so-
rulduğunda cevaplar arasında Mecidiyeköy ilk 
sıralarda yer alır hiç kuşkusuz. Mecidiyeköy, aynı 
zamanda Asya ile Avrupa’nın birleştiği önemli 
merkezlerden biri... Biz de bu sayımızda Türkiye 
Finans Mecidiyeköy Şubesi’ne konuk olduk…

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının faaliyetlerini 
sürdürdüğü Mecidiyeköy, İstanbul’da ticaretin en 
yoğun olduğu semtlerden biri… Medya sektörün-
den bilişime, finans sektöründen alışveriş merke-
zlerine dek tüm iş kolları bu ticaret cennetinde faal-
iyetlerini yürütüyor… Bölge aynı zamanda 30 yakın 
bankanın genel müdürlüğünü barındırmasıyla 
tam bir finans merkezine dönüşmüş durumda. 
Hiç kuşkusuz bunda en büyük etken İstanbul’da 
her bölgeye ulaşımın mutlaka Mecidiyeköy’den 
geçmesi ve yabancı şirketlerin bölgeye büyük 
rağbet göstermesi geliyor. Bu ekonomik hareketli-
likte Türkiye Finans Mecidiyeköy Şubesi de yaptığı 
önemli katkılarla hem bölgede hem de Türkiye 
Finans’ın diğer şubeleri arasında zirveye oynayan 
şubelerden bir diğeri… 
Şube 4’ü kurumsal pazarlama, ikisi bireysel pazar-
lama olmak üzere toplam 19 personeliyle 2003 
yılında kurulmasına rağmen önemli başarılara imza 
atmış durumda.  Rekabetin çok yoğun olduğu 
bölgede Türkiye Finans Mecidiyeköy Şubesinin 
başarısının ardındaki sihirli kelime ise kurumsallık. 
Kurumsallığın yanı sıra başarıdaki diğer faktörler 
yine bir banka için olmazsa olmazlardan; elek-

tronik ve teknik altyapı, personel kalitesi, yatırım 
enstrümanlarının çeşitliliği, firmalara cevap ver-
medeki hız… Bu verimli çalışmanın karşılığını da 
tabi ki alınıyor. Zira Türkiye Finans Mecidiyeköy 
Şubesi bölgedeki firmaların kendi aralarında 
düzenledikleri anketlerde en beğenilen banka, en 
hızlı çalışan banka, en süratli çözüm üreten banka 
gibi ünvanlara sahip… 

Türkiye Finans Mecidiyeköy 
Şube’den çok daha iyi haberler 
alacaksınız
Meslekte 25 yılını dolduran, 1993’ten bu yana 
da yöneticilik yapan Türkiye Finans Mecidiyeköy 
Şube Müdürü Fikret Kayacan, bu etkenlere kurum-
sal misyon ve vizyon doğrultusunda kendi kurum-

Kaliteli, güler yüzlü ve hızlı hizmet anlayışıyla 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen bankalarından 
biri olan Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 
Mecidiyeköy Şubesi’ndeyiz bu sayımızda…
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Türkiye Finans’ta bir müşteri

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne zamandır Türkiye 
Finans ile birlikte çalışıyorsunuz?
İsmim Mustafa Tavaslı. Tavaslı Yayınları ve Eu-
romat Entegre Matbaacılık gibi iştigallerimiz bu-
lunuyor. Türkiye Finans ile yaklaşık 14 yıldan beri 
çalışıyoruz.  

Türkiye Finans ile çalışmayı tercih etmenizin 
nedenini öğrenebilir miyiz?
Öncelikle Türkiye Finans üreticiyi destekliyor.  Biz 
sektöre ilk adımımızı Türkiye Finans’tan makine 
desteği alarak attık. Yeni yatırımların desteklen-
mesi noktasında teknolojik alt yapımızı desteklen-
mesi önem taşıyordu. Biz de o desteği Türkiye 

Finans’tan alarak bugünlere kadar geldik.
Bu nedenle Türkiye Finans’ın bizdeki yeri farklıdır.  

14 yıllık süreçte ne tür değişimler
gözlemlediniz?
Üreticiler için likitide çok önemlidir; çünkü günü-
müzde ticaret çok hızlı ilerliyor. Bankalar ger-
çekte sizin bir çözüm ortağınız. Türkiye finans 
da bizim gerçekte bir çözüm ortağımız. Öyle za-
man geliyor ki, çok acele para bulmanız gere-
kiyor. Hesabınızdaki parayı alacaksınız. Birçok 
bankada paranızı çekebilmeniz için önceden 
yazdırıyorsunuz. Merkezden para gelmesini bekli-
yorsunuz. Türkiye Finans’ta böyle bir sıkıntı şimdiye 
dek yaşamadık. Sürecin hızlı ilerliyor olması bizim 
için çok büyük bir avantaj.

sal kimlikleri muhafaza ederek hareket etmelerini 
ekliyor. Kayacan’a göre müşteri memnuniyetini 
maksimize eden Türkiye Finans, aynı zaman ken-
di kimliğine sahip çıkarak başarı merdivenlerini 
çıkıyor. Rakamlar da zaten bu başarının gösterge-
si… Yıllık bankacılık hizmet gelirlerinde 3 milyar 
YTL’ ye yaklaşan şube bu rakamla 130’u aşkın 
Türkiye Finans Şubeleri arasında ilk beşin içinde. 
2008 yılındaki hedef ise 3,5 milyar YTL sınırına 
yaklaşmak.  Kayacan bilanço karlılığı açısından da 
7. sırada olduklarını söylüyor. 
‘‘Mecidiyeköy Şube’sinden 2008 yılında çok daha 
iyi haberler alacaksınız’’, diyen Kayacan, diğer 
hedeflerini ise şöyle sıralıyor: “Plasmanda ciddi bir 
atağa geçeceğiz. Ortaklıktaki yeni yapılanmayla 
beraber mali yapılarımızda yeni enstrümanlar ve 
sendikasyonlar devreye girecek. Ayrıca karlılığı 
ve işlem hacmini artırmak yeni ve büyük firmalar 
alarak dış ticaret hacimlerinde önemli bir paya 
sahip olmak istiyoruz. Deneyimli şube müdürüne 
göre hantal bir büyümeden ziyade dinamik, 
hareket kabiliyeti yüksek bir ekiple bu hedeflere 
ulaşmak, hatta aşmak mümkün.”

Başarının sırrı ekip ruhu
Uzmanlar iş hayatında hedeflere ulaşmanın önem-
li şartlarından biri olarak motivasyonunun yüksek 
olmasını görüyorlar. Kuşkusuz aynı şart bankacılık 
için de geçerli. Hele de rekabetin yoğun olduğu 
Mecidiyeköy gibi bir bölgede yetenekli ve mesle-
ki heyecanı yüksek personelin görev yapması 
daha önemli hale geliyor. Yılların yöneticisi Fikret 
Kayacan’a göre Mecidiköy şubesi bir okul gibi 
çalışıyor. Burada görev yapan gençler deneyimli 
yöneticileri edindikleri bilgiler sayesinde meslekte 
hızla ilerleme şansına sahip.  Kayacan burada 
hemen bir dip not düşüyor: “Öncelik mesleği 
sevmek…”. Mecidiyeköy Şube’nin farklı işlemlerin 
yoğun olduğunu bu nedenle de rotasyona dik-
kat ettiklerini söyleyen Kayacan, böylece burada 
görev yapan personel, bankacılıkla ilgili her türlü 
ayrıntıyı uygulama fırsatı bulduğunu belirtiyor.
Fikret Kayacan burada önemli bir noktaya dik-
kat çekiyor ve şunları söylüyor: ‘‘Personelin tek 
tek yüksek motivasyona ve meslek aşkına sahip 
olması önemli; ancak başarının sırrının ekip ruhu 
olduğu unutulmamalı.”
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Yaşamaya
Değer
Hayat
Yaratmak 
Hiç düşündünüz mü: “İşinizi sadece para için mi,
yoksa sevdiğiniz için mi yapıyorsunuz?”

ayatta belki de en önemli şey, 
yaşamaya değer bir hayat standardını 
yakalayabilmektir. Yıllar sonra dönüp 
baktığınızda, kurduğunuz yuvadan 
yaptığınız işe, hatta arkadaşlıklarınıza 
kadar, “Hayatım, harcadığım bunca 

yıla değdi.” diyebilecek misiniz? Bunun cevabı 
“evet” ise, sizi dünyanın şanslı insanlarından biri 
sayabiliriz. Yaşamaya değer bir hayat için ilk şartın 
insani değerler olduğunun altını çiziyor mentor, 
danışman ve aynı zamanda yazar olan Prof. Dr. 
Turgay Biçer… 
Motivasyon konusunda da çeşitli çalışmaları olan 
Biçer, severek yapılan eylemlerde motivasyonun,  
kendiliğinden geleceğini vurguluyor. 

Motivasyonun tanımını sizden dinleyebilir 
miyiz?
Motivasyon; insanları isteklendirme, harekete ge-
çirme anlamında kullanılıyor. İki tür motivasyon ol-
duğunu söyleyebiliriz; bir tanesi iç motivasyon yani 
kişinin kendi kendine motive etmesi, diğeri de dış 
motivasyon. Dış motivasyonda ödül ve ceza sistemi 
vardır. Teoriler, çoğunlukla “işini sevmeyenlere iş 
yaptırmak için ya zor kullanacaksınız ya da ödül 
vereceksiniz” der. Bazıları da tam tersi, “insanlar 
asıl uygun koşullar olursa çalışmaktan zevk alır” 
der. Bence her ikisi de motivasyonu sağlamak için 
gereklidir. Kimi belki ceza- ödül sayesinde motive 
olur, kimi de uygun şartlar altında motive olur.

Benim tercihim ve üzerinde durduğum nokta iç 
motivasyondur. Zaten motivasyon içten olan bir 
şeydir. Siz dışarıdan bir ödül ya da ceza koysanız 
da bunun fazla bir önemi yok. Önemli olan, 
yapılan işin kişi için taşıdığı anlamdır. Mesela ben 
öğretim üyesiyim, kendime; “İnsan yetiştirmenin 
anlamı nedir?” diye sorduğumda, buna vereceğim 
cevap çok önemlidir. Sırf para kazanmaksa 
başka şekilde de para kazanabilirim. Ama bir iz 
bırakmak, iz bırakacak insanların yetişmesine 
ve ülkenin gelişmesine katkı sağlamak, katkı 
sağlamak benim için çok daha önemli. Doğru 
yerde, doğru zamanda bu heyecanı duyabilirseniz 
ve motivasyonu kendiniz oluşturabilirseniz, bu 
olağanüstü bir güçtür. O yüzden olgun insanlar 
iç motivasyonla harekete geçerler. Kişi ne kadar 
çok iç motivasyona hakimse, bir şey yaparken de 
o kadar rahat eder. 

Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde, büyük 
bir çoğunluk, aslında istediği işi yapamıyor 
ya da istediği hayatı yaşayamıyor. Bu şartlar 
altında motivasyonun sağlanabilmesi mümkün 
mü?
Bu konuda önceliğimiz sevdiğimiz işi yapmamız 
yönündedir. Ancak tüm koşullar sizi sevmediğiniz 
işi yapmaya yönlendiriyorsa, o zaman iki yolunuz 
var: Ya işinizi sevmeyi öğrenmelisiniz -çünkü bu, 
profesyonelliğin gereğidir- ya da o işi yapmakla ilgili 
bir ahlâk ve iş disiplini geliştirmelisiniz. Ama hem 

Nesrin Akkaş

Prof. Dr. Turgay Biçer 



tüm bunları yapmayıp çalışmaya devam ediyor, 
hem de şikâyet ediyor ve problem çıkartıyorsanız, 
sorun işinizde değil sizdedir. Bunun çözümü ise 
okul çağındaki çocuklara sadece bilgi yüklemek 
değil, onların kariyer planlaması yapmalarına 
da yardımcı olmaktır. Öğrenci, okul çağında 
kendi bedenini, ruhunu, sınırlarını, yeteneklerini 
tanımalı, ilgi alanlarını keşfetmeli ve ona göre 
hareket etmelidir. Eğer okullar, yetiştirdiği insanları 
ilgi alanlarına göre yönlendirebilirse, gelecek 
nesillerden korkmaya da gerek kalmayacaktır.  

Sizce insanlar gerçeklerle yüzleştiğinde daha 
kolay motive olabiliyor mu?
Hayır, tam tersi, herkes aynı olmayabilir. Önceleri, 
ben de; “İnsanlar ne kadar gerçeği bilirlerse o kadar 
çok mutlu ve başarılı olurlar.” diye düşünüyordum; 
ama tam tersi çıktı. İnsanlar kendini kandırmayı, 
bir yalan rüzgarında yaşamayı daha çok seviyorlar 
ve onları, o konfor bölgesinden uzaklaştıracak, 
“Sen aslında böyle bir hayata sahip değilsin.” 
diyen her şeyi zararlı görüyorlar. Bunun kendisine 
söylenmesinden rahatsız oluyor, uyumaya devam 
etmek istiyorlar. Böyle olmaya devam ediyorlar. 
Çünkü uyanırsa bazı şeyler çarpacakmış gibi 
geliyor. Önce gerçeklerden yola çıkarak kendi 
geleceğimizi daha net oluşturabiliriz. Ben insanlara 
bunu anlatmaya çalışırken lastik örneğini veriyorum. 
Dışarıdan birisi lastiği çeker istediği kadar uzatabilir, 
bunun gibi büyüyebileceğinizi düşünüyorsunuz. 
Ama o kişi lastiği bıraktığında o lastik hızla gelir, 
elinizi acıtır ve ilk haline döner. İç motivasyonda 
ise lastik istediği kadar kendini büzer ve istediği 
kadar açılabilir. Bir başkası bu lastiği yanlış 
kullanabilir demeye çalışıyorum ben,  yaptığım 
şey bu. Kendilerinin farkına varmalarını sağlamak! 
Seminerlerimde kullandığım bir slogan var: 
“Kendi liderin ol!” Kendini yönetmen  çok  önemli. 
Platon binlerce yıl önce “Kendini yöneten dünyayı 
yönetir” demiş. Eğer sen kendini yönetmezsen 
seni yönetecek birisi mutlaka bulunur. O yüzden 
de farkındalığın ve öz farkındalığın motivasyon için 
önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. 

Liderler, kendi hayatlarının 
efendisi… 
Sizce başarılı liderler, motivasyonu en yüksek 
olan kişiler midir?
Tabi doğrudur. Bazıları bu gerçeğin farkına varıp 
sürüden ayrılmaya doğru gidiyorlar. Yani, o 
kalabalık gruptan ayrılıp kendi kendilerinin lideri 
olmak istiyorlar. Bugüne kadar konuştuğum 
liderlerin hepsinin, gerçekten kendi hayatının 
patronu olmuş olduğunu fark ettim. Liderler, kendi 
hayatlarının efendisi olmuş insanlardır. Bence lider 
insanları motive etmez, onun yerine heyecan verir, 
ilham verir. İnsanlar onun yaptığından haz alır, 
keyif alır ve harekete geçer. Bu daha sağlıklıdır. 

Motivasyonun iş hayatındaki önemi hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? 
Bir hayatımız, bu hayatın içinde de bazı bölümler 



var. İşe gidiyoruz, eve geliyoruz sürekli bir şey 
yapıyoruz; ama hepsinde bir istek, bir coşku olması 
lâzım. Neyi istekle yapıyoruz ya da yapmıyoruz. 
Bunun belki listesini yapmamız lazım. 
Ben şunu diyorum; kendini yöneten takımlara, 
kendini yöneten bireylere, kendini yöneten iş 
insanlarına ihtiyaç var. Gidip de o insana, “Ne 
yapıyorsun?” diye sormamak lâzım. 
Spinoza der ki: “Bir dilimi ne kadar ince dilerseniz 
dilin, her zaman iki yüzü vardır.” Bir taraf böyle, 
diğer taraf farklı… Hiçbir zaman işveren ve iş 
alanın anlaşacağını sanmıyorum. Ama uzlaşmanın 
çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Kendi kendimize motivasyon sağlayabilmemiz 
adına tavsiyeleriniz var mı? 
Bu biraz kendinizi tanımanızı ve ilgilerinizi tespit 
etmeniz gerektiriyor. Ben neye ilgi duyuyorum? 
Hangi alanlardan hoşlanıyorum? Hangi alanlardan 
heyecan duyuyorum? Hangi alanlar beni sıkıyor? 
Bunları belirledikten sonra, ilgi alanınız sürekliyse ve 
gerçekten sizi heyecanlandırıyorsa, zaten kendinizi 
harekete geçirmişsinizdir. Hayatınızın kendi 
efendisi olabilir, o alanda çok şey yapabilirsiniz. 
Tabi her şeyi yapamazsınız; ama yapabileceğiniz 
şeyi mükemmel yapacaksınız. Aziz Teresa’nın 
bir sözü vardır: “Ben büyük işler yapamam ama 
yaptığım küçük işleri büyük aşkla yaparım.” 
Bence insanların yaptığı işi aşkla yapması çok 
önemlidir. Belki çok büyük işler yapmayacağız, 
ama bence aşkla yapılan her iş büyüktür. Onu 
yaptığımız ölçüde de kendi ilgimizi keşfederiz. 

Kendimizi bu konuda tanımıyorsak -ki bu meziyet 
kolay değil- o zaman birtakım insanlardan, 
danışmanlardan yardım alabiliriz. Seminerlere 
katılabilir ve kitaplar okuyabiliriz. Kendimize örnek 
aldığımız insanların hayat hikâyelerini okuyabilir 
veya onlarla konuşabiliriz. Kendini tanımak isteyen 
için, etrafında sınırsız kaynak var. Kimse çaresiz 
değildir. Ancak çıtanızı çok yüksek tutmamalısınız. 
Yani egolarınız eğer çok yüksek ise ve siz buna 
bir türlü ulaşamadığınız için mutsuz oluyorsanız, 
burada bir yanlışlık var demektir. Para, pul, şöhret… 
Bunlar zaten iyi bir kişilik, iyi bir hayat planlaması 
yaptığımız zaman yaşanılabilir. 

Pek çoğumuz sosyal hayatımızla iş hayatımız 
arasındaki dengeyi kurmakta güçlük çekiyoruz. 
Bu ikisinde de mutluluğu ve aynı zamanda 
başarıyı yakalamak mümkün mü?
Bu denge sağlanabilir. Eğer bir insan çok 
çalışıyorsa, çok iyi bir şey yapmıyordur aslında. 
İnsanlar sürekli çalıştıklarını söylüyorlar ama ortada 
bir şey yok. Ülkenin durumuna bakın, dünya 
sıralamasında kaçıncıyız? Cevap tatmin etmiyor. 
Demek ki çok çalışmak bize bir şey getirmemiş. Bu 
kendi kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. 
Çok çalışmaktan öte, etkili ve verimli çalışmayı 
öğrenmeliyiz. Onun için de doğru hedef belirleyip 
o hedefe kendimiz gitmemiz ve yanlış bir hedefe 
odaklanmışsak da en yakın zamanda dönmemiz 
lâzım. Hiçbir şey bizden daha değerli değildir. Her 
şey yeni bir heyecandır. Hayat sizi kurgulamasın, 
siz hayatınızı kurgulayın. 

“Ben büyük işler 
yapamam ama 
yaptığım küçük 
işleri büyük aşkla 
yaparım.” Bence 
insanların yaptığı 
işi aşkla yapması 
çok önemlidir.
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Hayat sizi kurgulamasın, siz hayatı 
kurgulayın. 
Ekip çalışmasının avantajları ve dezavantajları 
nelerdir?
Günümüz artık takım olma zamanı… Takım olmak 
kendinden vazgeçmek değildir. Bir başkasının 
içinde erimek de değildir. Güçlerini birleştirip 
bir bütün olmak demektir. Grup içerisinde 
yetenekler doğru değerlendirilmelidir. Mesela 
benim alternatifim olmalı, ama iki tane bana gerek 
yok. Takım olmak demek bütün olmak demektir, 
parçalardan bütüne gitmek demektir. Bir bütün, onu 
oluşturan parçalardan daha büyüktür. Hiç kimse 
herkesten daha akıllı değildir. Hiçbirimiz, büyük 
bir gruptan daha akıllı değiliz. Farklı düşünebiliriz, 
ama birlikte daha çok şey yapabiliriz. 

Peki, ekip içerisindeki bir birey nasıl bir tavır 
sergilemeli sizce?
Öncelikle kişi kendi yapacağı işi iyi yapmalı ve 
hareketlerinin sonuçlarını kendi üstlenmeli. Kendi 
sınırlarını belirlemeli, onun dışında da arkadaşına 
destek vermeli, kabul etmeli ama asla başkasının 
da işini sürekli yapar hale gelmemeli. Çünkü o 
zaman, başkası işlerini onun üzerinden yürütmeye 
ve onu kullanmaya başlıyor. Buna da izin 
vermemeli, kendini ezdirmemeli. Sağlıklı bir birey 
gerektiğinde “hayır” diyebilen bir bireydir. Ama 
gerektiği zaman ne zaman olacak onu iyi bilecek. 
Her şeye evet diyen birey makbul bir birey değildir. 
Kişi her şeyden önce kişiliğiyle, sonra yetenekleri 
ile var olacak. Sonuçta, bunları iyi harmanlayan 
bireyin iyi iş yaptığını düşünüyorum. Çok güzel 
bir atasözü “Yeteneğin seni buraya getirdi, ama 
karakterin seni burada tutacaktır.” Milli takıma 
girmiş futbolculara söylenmiş bir sözdür bu. Büyük 
adamlar yetenekle bir yere gelir, ama kişilikleri 
onların o basamakta kalmalarını sağlar. Bizim 
biraz daha kişiliklere yatırım yapmamız gerektiğini 
düşünüyorum. 
Hatta kişiliğin yeteneğe göre daha ön planda 
olması gerekiyor bence. Çok yetenekli adamlar 
vardır, ama çoğu zaman pek uygun kişiliklerde 
olmadıkları için başarısız olurlar. Bu kişiler önemli 
yerlere gelen önemli insanlardır belki de. Ama 
önemli adam olmakla, değerli adam olmak 
arasında fark vardır. İkisi bütünleştiği zaman çok 
güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. 

Son olarak stresli bir iş alanı olan bankacılık 
sektöründe çalışanlara, motivasyon açısından 
neler tavsiye ediyorsunuz?
Açıkçası sadece banka çalışanları değil bütün 
çalışanlar stresli… Stres çok doğal bir şey, 
stresi yok hayatımızdan yok edemeyiz. Ancak 

strese dayanıklılığımızı artırabiliriz. Bunu zihinsel 
becerilerimiz, yetkinliklerimizi geliştirerek 
sağlayabiliriz. Stres çok soyut bir kavramdır. Senin 
için stres sebebi olan benim için olmayabilir. 
Mesela sporcular ne yapıyor? Teknik ve kondisyon 
yönünden kendilerini geliştirebildikleri ölçüde 
strese dayanıklı oluyorlar. Biz de kendimizi fiziksel 
ve zihinsel yönden geliştirdiğimizde, stres problem 
olmayacak hayatımızda. O yüzden de “Stres diye 
bir şey yok!” diyorum. İşinizi keyifle yaptığınız 
zaman stresi hayatınızdan çıkartırsınız. Hatta 
bazı zamanlarda strese ihtiyacınız da var. Çünkü 
stresin arkasındaki başarı da o kadar büyüktür. 
Meydan okumayı öğrenmeniz lâzım. Onun için de 
yetkinliklerinizin farkına varmanız, kendi kendinize 
yetmeniz, dürüst olmanız, doğru beslenmeniz 
ve mutlaka spor yapmanız gerekiyor. Ben spor 
yapmayan bir insanın kendini geliştireceğine 
inanmıyorum. Haftanın 5 günü 1 saat yürüyüş ya 
da koşu yapmalısınız. 10 dakika ya da 5 dakika 
nefes egzersizi yapmalı, iyimser düşünmeyi 
öğrenmelisiniz. Her zaman olumlu düşünmeyi 
öğrenemeyiz ama iyimserliği öğrenebiliriz. Zaman 
zaman olumsuz düşünsek de iyimser bir kişiliğimiz 
olmalı, kendimizden başlamalıyız sevmeye 
ve herkesi sevebilmeliyiz. Herkesi sevemesek 
de en azından sevme yeteneğimizi ve işbirliği 
yeteneğimizi geliştirmeliyiz. Okumak, okumak, 
okumak yetmiyor; yaşamak, yaşamak, yaşamak, 
öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek gerekli… 
Bugünü dünden daha iyi kılmamız gerekiyor. 
Her yeni güne aynı şevk ve heyecanla kalkmak 
gerekiyor. Mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Severek 
yapılırsa her şey keyifli bir yolculuğa dönüşür, 
yoksa işkence haline geliyor. Ben diyorum ki siz 
seçin Hangisi?

Her zaman olumlu 
düşünmeyi 
öğrenemeyiz 
ama iyimserliği 
öğrenebiliriz. 
Zaman zaman 
olumsuz düşünsek 
de iyimser bir 
kişiliğimiz olmalı, 
kendimizden 
başlamalıyız 
sevmeye ve herkesi 
sevebilmeliyiz.



52

ocukluk döneminin sonlanması 
anlamına gelen ‘ergenlik’ her bireyin 
yaşayacağı, kaçınılmaz bir dönemdir. 
Ergenliğin başladığı yaş konusunda 
çeşitli yönlendirmeler olsa da, bugün 
biyolojik ve psikolojik olarak ergenlik 

çağının 10–12 yaşlar ile 16–18, hatta bazı hallerde 
20 yaşlar arasındaki dönem olduğu kabul 
edilmektedir. Bireyin, ortalama bir insan yaşamının 
hemen hemen 1/10’u kapsayan hayatının bu 
dönemi onun gelecekteki beklenti, istek ve tavırla-
rını belirleyecek çok hassas bir dönemdir. Ergenlik 
döneminin başında kişinin biyolojik durumunda, 
sonunda ise, psiko-sosyal durumunda bir 
değişiklik olduğu gözlemlenmektedir. 
Bir dizi bedensel değişimin hızla yaşandığı bu 
dönem belki de bu sebepten ötürü bir krize 
dönüşebilir. Fiziksel değişimleri kabullenme, be-
denindeki değişimlerin kız-erkek tüm bireylerde 
yaşandığını bilmekle daha da kolaylaşabilir. Er-
genlik dönemi boyunca yaşanan fiziksel değişimler 

her zaman olumlu karşılanmayabilir. Yaşıtları daha 
uzun boyluyken ya da arkadaşları ondan daha 
hoş görünürken-ya da ona öyle geldiğinden- bu 
dönem birçok psikolojik gel-gitleri de beraberinde 
getirir. Fiziksel değişimlere neden olan hormonsal 
değişimler, bu kriz döneminin başlıca sebeplerin-
den biridir aslında. 
Bu dönem ergenin ailesi için en az ergen kadar 
sancılıdır demiştik, ancak buna rağmen en önemli 
görev de yine ailelere düşmektedir. Ergen için tam 
bağımsızlık anlamına gelen bu yaşlarda, aileden 
gelecek herhangi bir kısıtlama bir isyanı da bera-
berinde getirebilir. Hayatının bu yeni döneminde 
kendi karar alma süreçlerini, kendi başına plan-
lamak isteyen ergen, ailesinden gelen herhangi 
bir müdahalede ailesiyle karşı karşıya gelebilir. 
Kendisi üzerinde otorite kurmayı amaçladıklarını 
düşündüğü ebeveynleri karşısında özgürlük 
haklarını sonuna kadar kullanmayı amaçlayan bu 
yetişkin adayı, ancak ailesinin ona bir yetişkin gibi 
düşünmeyi, davranmayı öğretmesiyle sakin tavırlar 

Hayatın doğal döngüsü içinde önemli bir yeri vardır ergenlik çağının. Kız ya 
da erkek olsun, çocukluktan yetişkinliğe geçiş aşaması genelde sancılı olur. 
Duyguların karmaşıklaştığı, fiziksel değişimlerin yaşandığı bu dönem, o dönemi 
yaşayan ergen için ne kadar zor ve hassas bir dönem ise onun ebeveyni için de 
en az o kadar zordur. 

A
İLE

Ergenlik mi, 
Gerginlik mi?

Merve Aydın
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içine girebilir. Bu şekilde ailesine daha da bağlılık 
göstermesi muhtemel hâle gelir. Bu dönemde 
aldığı kararları desteklenen ya da makul ve ken-
disine açıklanabilir sebeplerden ötürü desteklen-
meyen davranışlar, onun kendine güvenini ve 
gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilme bec-
erisini kazanmasını sağlar. 
Bireyin kendi ailesinde ve çevresinde gözlemlediği 
davranış ve eğilimler, onun geleceğini en çok 
etkileyen unsurlardır. Toplumdaki yeri, kadın-
erkek ilişkilerindeki beklenti ve düşünceleri, ile-
ride yaşaması muhtemel evlilik ile ilgili korku ya 
da özlemleri, sorumluluk alma isteği ve hatta 
seçeceği meslek bile bu unsurlardan etkilenir. 
Bu nedenledir ki,  hedefleriyle ilgili tercihlerinin ne 
olduğu, hangi alanlarda iyi ve kuvvetli olduklarını 
ve hangi alanlarda çalışmaya istekli olduklarını bu 
dönemde keşfetmeleri gerekir.

Ergenlik döneminde yaşananlar
• Ergen birey bu dönemi genelde arkadaşlarına 
yönelerek geçirir. Onlarla zaman geçirir, onların 
bulunduğu ortamlarda kendisini daha rahat 
hisseder. Ama yine de uzun vadeli düşünce ve 
planlarında ailesinin düşünceleriyle benzeşen 
tavırlar sergileyecek olması da bir gerçektir. 
• Cinsellik ve dini inançlar konusunda kafasında 
oluşacak sorulara cevaplar arayacaktır. 
• Kimliğini oluşturma çabası günlük hevesleri de 
beraberinde getirebilir. İlgi alanlarını ve becerilerini 
tanımak isteyen ergen, her gün başka bir aktivit-
eyle ilgilenebilir. Bu en hoşnut olduğu uğraşıyı bu-
lana dek sürecektir. 
• İstekleri ve beklentilerini daha da netleştirmek 
isteyen ergen, bu konuda yaşadığı belirsizlikleri 
davranış ve konuşmalarında da belli eder. Soru-
lan sorulara net cevap vermediği gibi anlaşılmaz 
tavırlar sergilediğinde de karşıdaki kişiyi ‘kendisini 
anlamamakla’ suçlayabilir. 

• Anne-baba koruması altında olmak onu rahatsız 
edebilir. Zirâ arkadaşları böyle bir korumayı fark 
ettiğinde, onu dışlayabilirler! O nedenle katıldığı 
aktivitelerde dahi ailesinde ayrı bir köşede durmayı 
tercih edebilir. Bunun yanında ailesiyle ilişkilerinde 
onları ailesinden öte ‘insan’ olarak görmeye 
başlayabilir. Bu süreçle beraber, onları etkileşim 
kurduğu diğer insanlarla da birlikte değerlendirme 
fırsatı bulabilir. Ebeveynlere kendi yaşlarında ne 
yaptıkları da yine bu çağlarda en sık sorulan soru-
lardan birisi olur.

Nasıl destek olunmalı
• Ergenlerin günlük hevesler içinde birçok aktiviteye 
katılmak isteyeceğini daha önce söylemiştik. Bu 
doğrultuda onların iyi oldukları alanlarda başarılı da 
olmaları için yüreklendirmek aileye düşen en önemli 
görevdir. Parlayıp sönen hevesler içinde, kendile-
rine en yakın olanı seçmeleri için onlara zaman 
tanımak, o konu üzerinde çalışmalar yapmalarını 
sağlamak da diğer bir önemli görevdir.
• Ergenlerin gözlem yapmalarını sağlamak için 
onlara zemin hazırlanmalı. Öyle ya, geleceğine 
şekil vereceği bu önemli dönemde eğitim hayatı, 
mesleki kariyeri ve değerlerini ancak gözlemler ya-
parak şekillendirebilir.
• Aile içinde alınan kararlarda onun da fikirlerini 
önemsediğinizi hissettirin. Böylece sorumluluk sa-
hibi olduğunu, onun karar ve düşüncelerinin de bir 
takım sonuçları etkilediğini düşünmesini sağlayın.
• Ergen çocuğunuzun arkadaşlarını ve onların 
ailelerini tanımaya çalışın. Her ne kadar direkt 
müdahale etmeseniz de, kontrolü de elden 
bırakmayın
• Ergenler her ne kadar bağımsız gibi görünmeye 
çalışsa da, aileleri tarafından korunduklarını da 
bilmek isterler. Ama unutmayın, bunun doğrudan 
bir müdahale olmasına karşı çıkarlar.
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BİZİM AİLE

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

120

DVD ARŞİV
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Tür: Komedi-Dram

Oyuncular: Münir Ozkul, Adile 

Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, 

Halit Akçatepe, Ayşen Gruda ve 

Itır Esen

Yönetmen: Ergün Orbey

Yapım:1975

Tür: Dram

Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir 

İnanır, Ahmet Mekin

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Yapım: 1977

Tür: Dram

Oyuncular: Özge Özberk, Cansel Elçin, 

Burak Sergen, Emin Olcay

Yönetmen: Murat Saraçoğlu, Özhan Eren

Yapım: 2007

Bu sayımızda sizler için Türk Sinemasına damga vurmuş Türk filmlerinden oluşan 
3 filmlik bir DVD arşivi hazırladık. Türk Sineması hele de Yeşilçam denilince ilk akla 
gelen filmlerden biri Bizim Aile. Kimi zaman hüzünlendiren kimi zaman güldüren 
bir film Neşeli Günler. Ama en çok da insani değerlerin aile bağlarının yoksulluğa 
nasıl da direndiğinin bir kanıtı. Yaşar Usta bir fabrikada çalışmakta ve çocuklarına 
bakmaktadır. Melek Hanım da Yaşar usta gibi duldur. İkisinin de üçer çocuğu 

vardır ve bu iki yalnız insan görücü usulu ile evlenmeye karar verirler.  Bir fabrikada çalışan ve 3 çocuğu olan Yaşar 
Usta onun gibi 3 çocuk annesi Melek Hanım görücü usulüyle evlenmeye karar verirler. Ancak gelin de bunu çocuklara 
anlatın. Tabi çocuklar bir yandan birlikte yaşamaya alışadursun Melek Hanım’ın büyük oğlu Ferit de okuldan arkadaşı 
Alev’i sevmektedir. Alev’in babası zengin bir fabrikatördür ve Yaşar Usta’nın patronudur. Bizim Aile için ayakta kalma 
mücadelesi işte böyle başlar…

Türk Sineması denilince akla ilk gelen filmlerden biri de kuşkusuz başrollerini 
Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım’dır. Yeşilçam’ın 
yüz akı filmlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım’ı şöyle özetlemek hiç de 
yanlış olmayacaktır: Sevgi nedir? Sevgi emektir... Kamyon şoförü İlyas yollarla 
düştüğü bir gün Asya’nın köyünden geçer ve ona aşık. Evlenirler ve çocukları 
olur. Ancak şoför olduğu için sık sık evden uzaklaşan İlyas Asya’yı aldatır. Genç 
kadın bunu öğrenir ve İlyas’ı terk edip yollara düşer. Yolda Cemşit adında bir 
adamla karşılaşır. Cemşit onlara kol kanat gerer. Bir gün İlyas Asya’nın karşısına 
çıkar. Asya şimdi karar vermek zorundadır. Sevdiği kişiyi mi yoksa onu seven ve 
onun için emek harcayan kişiyi mi seçecektir? Belki de defalarca izlediğiniz 1977 
yapımlı film, yokluğunda arşivinizde eksikliğinizi hissedeceğiniz filmlerden biri…

Van… 1915 kışı… 1. Dünya Harbi’nin ilk ayları... Eli tüfek tutan herkes Ruslar-
la ölüm kalım harbindeyken, sınır birliklerinde cephane tükenir. Van’da, az da 
olsa, cephane vardır. Silahlar sınırdaki askerlere gönderilmek istenir; fakat elde 
doğru dürüst kağnı bile kalmadığı gibi eli tüfek tutan hemen herkes de zaten ce-
phededir. Tam çareler tükendi derken, yaşları 12 - 17 arasında değişen 120 isim-
siz çocuk cephaneyi sınıra taşımak için gönüllü olurlar. Hazırlıklara girişilir, ancak 
bu işi başarmak, sanıldığı kadar kolay değildir. Zira o sırada Van, karlar altındadır. 
Şehrin dışında ise dondurucu bir soğuk vardır. Bir şafak vakti cephaneyi sırtlanan 
120 kahraman çocuk, karlı dağlarda günlerce, gecelerce yürürler. İşte “120” , 
isimleri unutulmuş olsa da bu büyük yolculuğu gerçek bir destana dönüştüren 
kahramanların ölüm-kalım mücadelesini anlatıyor. 

V
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TARİHİMİZİN GÜLERYÜZÜ AİLE ZEKÂSI
KİTAP

Mehmet Nuri Yardım
Geçmişte bizim kültürü-
müzde nükteler çok sevilmiş 
ve anlatılmıştır. Günümüzde 
ise mizah dünyamızın çok 
fakir kaldığını üzülerek gö-
zlemliyoruz. Bu fakirliği 
zenginliğe çevirme gayesi 
böyle bir kitabın temelini 
teşkil ediyor. Ve yazar bu 
kitabıyla okuyan herkesi 
“Nükteler Dünyasında” 
eğitici ve alabildiğine eğ-

lenceli bir yolculuğa davet ediyor. Bu yolculukta sizi 
karşılayacak tam 326 nüktedan var. Bazıları şair, 
bazıları edebiyatçı, bazıları ilim adamı, bazıları alim, 
bazıları paşa, bazıları komutan, bazıları Padişah. Kim-
ler yok ki!
Sultan Abdülhamit, Ahmet Hamdi Tanpınar, Âşık 
Veysel, Bâkî, Barbaros Hayrettin Paşa, Fatih Sultan 
Mehmet, Gazneli Mahmut, İbni Sina, Kanunî Sultan 
Süleyman, Mevlâna, Namık Kemal, Nasreddin Hoca, 
Peyami Safa, Reşat Nuri Güntekin, Sokullu Mehmet 
Paşa, Şemsettin Sami, Yahya Kemal Beyatlı, Yavuz 
Sultan Selim...

Münir Arıkan 
Evlilikteki mutluluk elbette 
eşlerin zeki olmasına 
bağlıdır. Zeka; insanın 
düşünme, akıl yürüt-
me, objektif gerçekleri 
algılama, yargılama ve 
bütün bunlardan bir 
sonuç çıkarma ve o so-
nuca uygun davranma 
yeteneğidir. Münir Arıkan 
yaptığı araştırmada, IQ’su 
yüksek bir çok insanın 

evliliklerinin çıkmazda olduğunu, duygusal zekası 
(Emotional Intelligence-EQ) yüksek bir çok kişinin 
algı ve anlayışını aile dışında kullandığı ama eve 
gelince hiçbir duygusal zeka belirtisi göstermediğini, 
ruhsal zekası (Spiritual Intellignce – SQ) yüksek, 
toplumun gözünde zirve yapmış bir çok kanaat ön-
derinin de ailelerinde yıkımlar olduğunu gördü. Bu 
araştırmanın sonunda ailede mutluluğun kaynağı 
olabilecek yepyeni bir zeka türü keşfetti. Aile Zekası 
(Family Intelligence Quotient – FIQ) adını verdiği bu 
kavram, dünyada ilk kez yazar tarafından literatüre 
kazandırılmış yepyeni bir kavram.

3 HÜREL ŞARKILARI SONSUZA KADAR
Sanatçı: Ortak Proje Yapım: Seyhan Müzik

Müzik tarihimizin unutulmaz grupları arasında yer alan 3 Hürel’in şarkıları, müzik dünyamızın 
önde gelen isimleri tarafından yeniden yorumlandı. Bir dönemin en sevilen şarkılarını ses-
lendirenlerin arasında Yavuz Bingöl, Pamela Spence ve Burcu Güneş gibi genç yetenekler-
in yanı sıra, bir dönem yaptığı türkü albümüyle ses getiren Beyazıt Öztürk ve Avrupa 
Yakası dizisinden tanıdığımız Sarp Atak gibi isimler de yer alıyor. Arşiv değeri de taşıyan 
”3 Hürel Şarkıları” adlı albüm, toplam 15 şarkıdan oluşuyor. Burcu Güneş’in seslendirdiği 
“Yorgunum”, Pamela Spence’nin seslendirdiği “Sevenler Ağlarmış” ve Yavuz Bingöl’ün 
seslendirdiği “Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş”; albümde öne çıkan şarkılar olarak 
göze çarpıyor. “3 Hürel Şarkıları” hem efsanevi grubun unutulmaz şarkılarını özleyenler 
hem de genç yetenekleri farklı yorumlarla dinlemek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

THE VISIT
Sanatçı: Lorenna McKennitt

Yapım: Warner Music Canada/Türkiye-Seyhan Müzik

Türkiye’de özellikle 90’lı yılların sonlarında en çok ilgi gören yabancı sanatçılardan biri de 
hiç kuşkusuz Kanadalı sanatçı Lorenna McKennitt. Güçlü ve duygulu sesiyle yorumladığı 
Kelt şarkıları ya da ünlü şiirleri Kelt müziğine adapte ederek seslendirmesiyle tanındı. 
Başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere çok sayıda ülkede listelerde zirveye tırmanan 
sanatçı unutulmuş birçok anonim halk müziğini modern anlayışla yeniden diriltti. Nilüfer’in 
seslendirdiği ‘Çok Uzaklarda’ parçasının da bestecisi olan sanatçının tüm dünyada ses 
getiren ilk albümü ise, 1991 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulan The Visit oldu. The 
Lady of Shalott, Tango of Evora, Greensleeves, Between The Shadows albümde dinleyiciyi 
hayran bırakan şarkılar olarak öne çıkıyor.

MÜZİK
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Büyük bir salgın hastalık olacak mı?

İngiliz Tıp Araştırma Konseyi’nden Prof. Dr. Peter Donnelly’e göre, 
bu sorunu yanıtı “evet”. Zaten her 20–30 yılda bir özellikle kuş gribi 
gibi salgınlar ortaya çıkıyor. Salgının ortaya çıkması durumunda ise 
aşıyı üretmek 6 ay gibi bir süreyi gerektiriyor. Burada kritik nokta ise 
virüsün 6 aydan önce ölümlere sebep olup olmayacağı…

Sonsuza kadar yaşabilir miyiz?

Bu tabi bir düşten ibaret; ancak kök hücre teknolojisindeki ilerleme 
insan ömrünün uzamasını sağlayacak gelişmelere yol açabilir. Lon-
dra King’s Koleji Kök Hücre Biyoloji Laboratuarı yönetici Dr. Stephen 
Minger 10 yıl içindeki gelişmeler sayesinde kalp hastalıklarından 
kansere birçok hastalığa dair çözüm bulunacağını tahmin ediyor. 
Minger 50 yıl içinde doğacak bebeklerin ise ortalama ömrünün 100 
yıl olacağını düşünüyor. 

Robotlar insan zekâsına yaklaşacak mı?

Robotlarla insanlar arasında savaş bilim kurgu dünyasında en fazla 
işlenen konulardan biri. West of England Üniversitesi’nde robotik 
uzmanı olarak görev yapan Prof. Alan Winfield’e göre robotlar 
için yapay zekâ geliştirmek oldukça güç bir süreç. Peki, robotların 
gelişimi nasıl olacak? Winfield robotların 5 yıl içinde sesli komutları 
anlayabilecek düzeye geleceklerini öngörüyor. Hatta önümüzdeki 
yüzyılda robotlarla sanata ya da felsefeye dair sohbet bile 
yapabileceğiz. Ancak robotların tarım sektöründe iş gücü olarak 
kullanılması düşünülüyor.

Kanser tedavi edilebilecek mi?

Bilim dünyası özellikle 20. yüzyılda kansere çare bulmak amacıyla 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kanser hakkında bundan 25 yıl önc-
esine göre hayal bile edilemeyecek bilgiye sahibiz. Barts Kanser 
araştırma Merkezi Enstitüsü’nden Prof. Fran Balkwill yeterli za-
man ve yatırımla bilim adamlarının kanserin sebebini bulup tedavi 
geliştirilebilineceğini düşünüyor. Ancak her şeye rağmen öncelik, 
kansere erken teşhis yapılabilinmesinde...

Uzaylılar var mı?

İşte insanoğlunun en büyük meraklarından biri daha… Evrende 
yalnız mıyız? Open Üniversitesi’nde gezegen bilimci olarak görev 
yapan Colin Pilinger araştırmalara göre evrende başka canlıların 
yaşaması ihtimali yüksek diyor ama diyor ve ekliyor: “Onlarla hiç 
karşılaşmayabiliriz. Zira diğer yıldızlar bizden çok uzakta olduğu 
için onlar bizi bulana kadar evrende yalnızız.”

Bilim Adamlarının En Merak Ettiği Sorular
Bilim dünyasının en deneyimli uzmanlarına evren, yaşam ve geleceğe dair en kritik 
sorular soruldu ve bakın hangi yanıtlar alındı.  
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Bilimkurgu Değil, Gerçek
Bilimkurgu ya da fantastik filmlerde görmeye 
alıştığımız insanın düşüncelerini okuma ‘rüyası’ 
gerçek mi oluyor?

Bilim dünyası gün geçmesinki insanın hayal gücünü 
zorlayan buluşlara imza atmasın. Amerika’dan gelen bir 
haber de bunlardan birine işaret ediyor. Üzerinde çalışılan 
proje hayata geçirildiği taktirde insanlığın yaşayış biçimini 
değiştirecek türden bir gelişme olacağına kesin gözüyle 
bakılıyor. Buna göre; bilim adamları zihin faaliyetlerini tara-
yarak insanın beynindeki imgeleri okuyabilecek bir teknoloji 
geliştirdi. Berkeley’deki California Üniversitesi’nde görevli 
bilim adamlarının üzerinde çalıştığı araştırma gelecekte 
insanların hayallerinin ya da anılarının görüntülenmesi ihti-
malini doğuruyor. ABD’li bilim adamlarının tıpta kullanılan 
manyetik çözünürlük görüntüleme tekniğiyle, bir dizi siyah 
beyaz fotoğraf gösterdikleri deneklerin beyin aktivitelerini 
incelemesiyle yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. 10 
deneğe gösterilen resimlerin ardından hangi deneğin 
hangi resme odaklandığı bilgisayar yoluyla tahmin edilm-
eye çalışıldı ve şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Zira doğru 
tahmin oranı neredeyse yüzde yüze yakındı. Düşünceleri 
okuma yöntemiyle ilgili etik tartışmalar bir yana, henüz 
emekleme döneminde olan araştırma sonucunda hayal-
leriniz artık sadece ‘sizin’ olarak kalmayabilir.

Ya Bir Gün Dünya
Yok Olursa?
Bilim adamları, Dünya’da medeniyetin yok olma 
ihtimaline karşı insanlığın gelişimi ile ilgili bilgileri 
içeren bilgisayar ve tohumları Ay’a yolluyor.

Olası bir nükleer savaş ya da göktaşı çarpması ihtima-
linin uzak olmadığını düşünen Avrupalı bilim adamları, 
Dünya’daki medeniyetin yok olma ihtimaline karşı 
harekete geçiyor. Avrupa Uzay Dairesi (ESA), olası bir 
felaket durumunda medeniyetin yeniden kurulması için 
gerekli olacak bilgileri saklamak için Ay’da bir üs kuracak. 
Üs, Dünya’daki 4 bin sığınağa düzenli olarak veri gön-
derecek. Böylece bu üslere sığınan insanlar, bu bilgiler 
sayesinde kendilerine yeni bir hayat kurabilecek. Üslerde-
ki bilgiler başta Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce olmak 
üzere 6 dilde saklanacak. 2020 yılında başlatılacak pro-
jede 2035 yılına gelindiğinde, üsse mikrop, hayvan em-
briyosu ve tohumlar da yerleştirilecek. 



KOBİ’lerimize yeni bir destek: Business Card...

Birikimlerinize yüksek getiri “Aktif  Hesap”ta

Şirketinizin akaryakıt, seyahat, ağırlama, kırtasiye, 
temsil ve konaklama gibi ihtiyaçlarını tek bir kart ile 
karşılayacak ve harcamalarınızı her an izleyebilecek-
siniz...

Türkiye Finans 2008 yılında KOBİ çözümlerine yeni bir 
ürün daha ekledi. Business Card  ile şirket ödemelerin-
izi kontrol altına alabilir ve dünyanın her ülkesinde Visa 
amblemi olan her yerde rahatça alış veriş yapabilirs-
iniz. 

Business Card nakit akışınızı iyileştirirken, seyahatlerin-
izde ve konuk ağırlamalarınızda rahatlık sağlayacak. 
Muhasebe işlerinizi  Business Card ile kolaylaştırırken 
aynı zamanda şirket maliyetlerinizi de düşüreceksiniz. 
 
Çalışanlarınızın nakit taşıma riski Business Card ile or-
tadan kalkarken, şirket adına yaptıkları tüm harcamaları 
da takip ederek ödemelerinizi kontrol altına alabilirs-
iniz. Böylece şirket harcamalarınızı tek listede görebilir, 
yatırım planlarınızı daha sağlam veriler doğrultusunda 
şekillendirebilirsiniz.

Asgari 10.000 YTL / USD / EUR cinsinden 1 yıl vadeli 
olarak açılabilen ve birikimlerinize yüksek getiri 
imkânı sunan kâr payı paylaşımlı hesap türü olan Ak-
tif Hesap Türkiye Finans’ta. Aktif Hesap 1 ay, 3 ay, 6 
ay ve 1 yıl ara ödemeli olarak açılabiliyor; 1 ay, 3 ay 
ve 6 ay olmak üzere ara dönemlerde kâr payı ödem-
esi yapılabiliyor.
 
Aktif hesaplarda alt limitin altına düşülmemek 
kaydı ile istenildiği zaman para çekilebiliyor. Ara 
dönemlerdeki kârlar müşterinin isteğine göre cari 
hesaba veya mevcut hesabın bakiyesinin üstüne 
yatırılabiliyor. Böylece birikimlerinizi uzun dönemde 
değerlendirirken, hesabınızın yüksek getirisi ve tercih 
ettiğiniz dönemlere göre yapılacak kâr payı ödemeleri 
ile dönemsel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor, vade 
dolum tarihlerinde hesabın üzerine para yatırabilme 
imkânı sayesinde de yeni birikimlerinize yüksek getiri 
imkânı sağlayabiliyorsunuz.



Türkiye Finans’tan
mesai saati sonuna kadar ücretsiz EFT hizmeti...

EFT işlemleri, Türkiye Finans internet şubesinde saat 17.00’a 
kadar ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı amaçlayan 
Türkiye Finans, sunduğu kaliteli hizmetleriyle sektördeki 
öncülüğünü sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Finans’ta, 
müşterilerin zaman darlığından dolayı EFT işlemlerini 
yetiştirmekte zorlanmaması, maddi kayıba uğramaması için 
EFT işlemleri saat 17.00’a kadar yapılabiliyor. Müşterilerine 
rahatlık ve kolaylık sağlamayı ilke edinen Türkiye Finans’ta 
EFT işlemleri internet üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor.
 
Türkiye Finans müşterileri www.turkiyefinans.com.tr adresi 
üzerinden, EFT işlemlerinin yanı sıra tüm bankacılık işlemleri 
ve fatura ödemelerini hızlı ve en üst düzeyde güvenlik önlem-
leri ile gerçekleştirebiliyor.

Yurt dışı işlemlerde yakaladığı hatasız işlem oranıyla, uluslararası bankalardan mükemmellik ödülleri kazanan 
Türkiye Finans para transferlerinde yaşanan zaman kaybını ortadan kaldırmak için yeni bir hizmet daha sunuyor.

Uluslararası para transferlerinde yaşanan zaman kaybını ortadan kaldırmak isteyen Türkiye Finans 
kurduğu yeni sistemle yurt dışından yatırılan paranın anında hesabınıza geçmesini sağlıyor.
Başta IBAN (müşteri hesap no) ve müşteri kimlik bilgileri olmak üzere doğru bilgiler ile gönderilen yabancı 
para havalelerin SWIFT mesajının gönderildiği anda hesabınıza geçmesini sağlayan bu sistemle, zaman 
kaybından doğan maddi kayıpların önüne geçilecek ve uluslararası işlemlerde yaşanan karışıklıklar 
ortadan kaldırılacak.
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ÜLKER AND BOYDAK GROUPS FORM A STRATEGIC 
ALLIANCE WITH THE NATIONAL COMMERCIAL 
BANK IN TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI,
NCB ACQUIRES 60% IN TÜRKİYE FİNANS

Main shareholders of Türkiye Finans Katılım 
Bankası, Boydak Group and Ülker Group, 
confirmed that they have finalised the sale 
of a 60% stake of the Bank to The National 
Commercial Bank (NCB), the largest bank 
by total assets in the Kingdom of Saudi 
Arabia. Ulker and Boydak groups will each 
retain a 20% interest in Türkiye Finans and 
will remain strategic shareholders of the 
bank.

Through this agreement, NCB acquires ownership 
in a market leader in the rapidly developing 
participation banking sector in a large and fast 
growing market. Ulker and Boydak groups are 

among the preeminent industrial conglomerates 
in Turkey. NCB’s Interest-free banking expertise in 
the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) complements 
Turkey Finans’s presence in the Turkish market.

“This acquisition marks another milestone in NCB’s 
achievements and a major step in executing our 
regional expansion strategy. We are very excited 
to be partnering with a successful bank in the fast 
growing participation banking sector in Turkey. 
We believe that NCB’s financial strength and 
expertise in interest-free banking combined with 

the drive and local knowledge of the Turkiye Finans 
management team will put the bank on the path 
towards becoming a leading bank in Turkey”, 
commented Abdulkareem Abu Alnasr, Chief 
Executive Officer of NCB.

“We are energized by the superb drive and 
professionalism of the team at Turkiye Finans.  I 
believe our capabilities and synergies between 
our businesses will further enhance this excellent, 
high performance organization.  We will not only 
learn from one another as partners but propel the 
business to new levels of success”,  Abdulkareem 
Abu Alnasr added.

“NCB’s interest in Turkiye Finans is a testimony 
to the work accomplished since the creation of 
Turkiye Finans in 2005 which has established 
the bank to be a leader in Turkey’s participation 
banking sector. NCB’s Interest-free banking 
expertise and broad product offering will further 
accelerate Turkiye Finans’ development.” said 
Mustafa Boydak, Turkiye Finans’ Chairman.

“We are in desire of going on our activities in the 
way to deserve our reliance of our country and our 
customers through the new power we had from 
this partnership. Our international communication 
is increasing day by day. We support this process 
through our visits of the correspondent bank. NCB, 
our new partner will significantly assist us in the 
international banking.”  said Yunus Nacar, CEO of 
Turkiye Finans.

In 2007, Türkiye Finans made profits of US$126 
million and at the year end it had total assets of 
US$4.8 billion.   Similarly, NCB announced a net 
profit of $1.6 billion in 2007. Total assets amounted 
to $55.7 billion, making NCB one of the largest 
banks in the Middle East with 264 branches.  In a 
recent report released by the Financial Times and 
The Banker, NCB was ranked the 110th largest 
bank in the world and is indisputably the largest in 
the Kingdom.  The credit rating of NCB is A+ from 
Standard & Poors and an A from Fitch.
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ISLAMIC FINANCE NEWS MAGAZINE
“THE BESTS OF 2007” AWARD CEREMONY.

NEW BRANCH OFFICES FROM TÜRKİYE FİNANS

The award ceremony, where Türkiye Finans 
was acclaimed as the “Best Islamic Bank in 
Turkey”  as the result of the survey among 
readers of Islamic Finance News magazine, 
one of the world’s leading publications of 
the sector.

The ceremony, where Türkiye Finans was 
represented by Osman ÇELİK, the asst. general 
manager, and Fatih BULAÇ, International Banking 
Manager, was held in Mandarin Oriental Hotel in 
Kuala Lumpur/Malaisia on March 6th, Thursday.      

Having participated in the award ceremony 
Osman ÇELİK, the asst. general manager, stated 
that Türkiye Finans has taken major steps in 
international banking in the year 2007, and that the 
award granted by Islamic Finance News magazine 

is the return of those steps. Mr. Çelik also said: 
“The achievements of Türkiye Finans will continue 
increasingly in the upcoming term. After our 
partnership with NCB, I believe that Türkiye Finans 
will enjoy a more enhanced respectability, and we 
will be taking even more awards to our country.”            
 “The best” banks and service institutions of the 
year 2007 were also announced. This year’s other 
award winning banks as the result of the survey 
that the Malaisia-based magazine published 
in English language conducts every year were 
: Bahrain Islamic Bank (Bahrain), Islamic Bank 
of Brunei (Brunei), Faisal Islamic Bank (Egypt), 
Bank Syariah Mandiri (Indonesia), Kuwait Finance 
House (Kuwait), CIMB Islamic Bank (Malaisia), 
Meezan Bank (Pakistan), Qatar Islamic Bank 
(Qatar), Al Rajhi Bank (Saudi Arabia), The Islamic 
Bank of Asia (Singapore), Dubai Islamic Bank 
(U.A.E.), and European Islamic Investment Bank 
(Europe). 

Targeting to go nationwide with its quality 
services, Türkiye Finans continues to enlarge 
its service reach with the new branch offices 
it opened recently.

Making the funds it collects from one region 
available for use within the same region adopting the 
principle : “Local Resource, Local Development”, 
Türkiye Finans continues to open new branch 
offices. Türkiye Finans, having the greatest number 
of branch offices among participation banks 

celebrates its 145th branch office together with the 
ones in Hatay, Konya Ereğli, Giresun, Lüleburgaz 
and the new ones in İstanbul.  

Yunus Nacar, CEO of Türkiye Finans, who 
expresses their happiness of contributing to the 
employment with each newly-opened branch 
office, says proudly : “Soon, a branch of ours will 
be serving in every part of our country”.
Beginning the year 2008 with 137 branch offices, 
Türkiye Finans aims to reach to a number of 175 
branch offices by the end of the year. 

NEWS
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GAZİANTEP

GAZİANTEP SUBURCU

GİRESUN

HATAY

ISPARTA

İSKENDERUN

İSTANBUL AHL

SERBEST BÖLGE

İSTANBUL AKSARAY

İSTANBUL ALTUNİZADE

İSTANBUL AVCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR 

İSTANBUL BAHÇELİEVLER 

İSTANBUL BAYRAMPAŞA 

İSTANBUL BEŞYÜZEVLER

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL CADDEBOSTAN 

İSTANBUL ÇAĞLAYAN 

İSTANBUL ÇAMLICA

İSTANBUL ÇARŞI 

İSTANBUL DES

İSTANBUL DUDULLU 

İSTANBUL EMİNÖNÜ 

İSTANBUL ERENKÖY 

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL ESENYURT

İSTANBUL FATİH 

İSTANBUL FINDIKZADE

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 

İSTANBUL GİYİMKENT KOOP.

İSTANBUL GÜLTEPE 

İSTANBUL GÜNEŞLİ

İSTANBUL HADIMKÖY 

İSTANBUL İKİTELLİ

İSTANBUL İSTOÇ

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL KARAKÖY

İSTANBUL KARTAL

Tel: (0 342) 215 35 31 

Tel: (0 342) 231 20 10 

Tel: (0 454) 212 04 90

Tel: (0 326) 225 36 12

Tel: (0 246) 233 00 21 

Tel: (0 326) 613 16 15 

Tel: (0 212) 465 04 47  

Tel: (0 212) 518 83 84 

Tel: (0 216) 651 87 90 

Tel: (0 212) 593 34 44

Tel: (0 212) 462 92 28 

Tel: (0 212) 555 28 20 

Tel: (0 212) 612 24 20 

Tel: (0 212) 479 71 66 

Tel: (0 212) 876 68 00

Tel: (0 216) 355 70 07 

Tel: (0 212) 291 55 25 

Tel: (0 216) 461 00 06

Tel: (0 216) 316 85 85 

Tel: (0 216) 420 38 00 

Tel: (0 216) 540 70 70  

Tel: (0 212) 514 01 54 

Tel: (0 216) 478 54 02 

Tel: (0 212) 568 10 80 

Tel: (0 212) 596 00 76 

Tel: (0 212) 631 04 90 

Tel: (0 212) 491 20 40 

Tel: (0 212) 614 40 46 

Tel: (0 212) 438 35 61 

Tel: (0 212) 280 20 42 

Tel: (0 212) 602 03 30 

Tel: (0 212) 886 22 82 

Tel: (0 212) 671 21 00

Tel: (0 212) 659 58 00 

Tel: (0 216) 414 56 76 

Tel: (0 212) 297 09 09

Tel: (0 216) 387 21 51

ADANA

ADANA SEYHAN

ADIYAMAN

AFYON

ANKARA

ANKARA BALGAT 

ANKARA DEMETEVLER

ANKARA ETLİK

ANKARA GİMAT

ANKARA KEÇİÖREN

ANKARA KIZILAY

ANKARA OSTİM

ANKARA POLATLI 

ANKARA SİNCAN 

ANKARA SİTELER 

ANKARA ULUS

ANTALYA 

ANTALYA ALANYA

ANTALYA MANAVGAT

BALIKESİR

BATMAN

BOLU 

BURSA

BURSA İNEGÖL 

BURSA NİLÜFER 

BURSA ULUCAMİ 

BURSA YILDIRIM 

ÇORUM

DENİZLİ BAYRAMYERİ 

DENİZLİ 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR KAYAPINAR

EDİRNE

ELAZIĞ 

ERZİNCAN

ERZURUM

ESKİŞEHİR

Tel: (0 322) 359 55 35

Tel: (0 322) 363 07 11

Tel: (0 416) 213 34 34

Tel: (0 272) 213 06 07

Tel: (0 312) 430 50 50

Tel: (0 312) 284 87 07

Tel: (0 312) 335 04 76

Tel: (0 312) 322 04 06 

Tel: (0 312) 397 22 77  

Tel: (0 312) 356 00 70 

Tel: (0 312) 417 44 40 

Tel: (0 312) 385 68 23

Tel: (0 312) 621 11 33 

Tel: (0 312) 276 77 47 

Tel: (0 312) 348 10 90 

Tel: (0 312) 309 27 41 

Tel: (0 242) 244 53 57

Tel: (0 242) 512 90 06

Tel: (0 242) 743 23 94 

Tel: (0 266) 244 12 55

Tel: (0 488) 214 15 06 

Tel: (0 374) 217 61 31 

Tel: (0 224) 221 33 00 

Tel: (0 224) 711 90 80

Tel: (0 224) 443 43 00 

Tel: (0 224) 223 48 40 

Tel: (0 224) 361 52 22 

Tel: (0 364) 225 31 82 

Tel: (0 258) 265 06 03 

Tel: (0 258) 241 67 00 

Tel: (0 412) 229 00 03 

Tel: (0 412) 252 24 54 

Tel: (0 284) 214 92 40 

Tel: (0 424) 236 43 74 

Tel: (0 446) 223 39 39 

Tel: (0 442) 213 50 10 

Tel: (0 222) 230 02 98
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106

107

108

109

110

111

İSTANBUL KAVACIK

İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY

İSTANBUL KÜÇÜKYALI

İSTANBUL LEVENT SANAYİ

İSTANBUL MALTEPE 

İSTANBUL MALTEPE ECZACIBAŞI

İSTANBUL MECİDİYEKÖY

İSTANBUL MEGA CENTER 

İSTANBUL MERKEZ 

İSTANBUL MERTER

İSTANBUL OSMANAĞA

İSTANBUL OSMANBEY

İSTANBUL PENDİK 

İSTANBUL PERPA  

İSTANBUL RAMİ

İSTANBUL SAHRAYICEDİT

İSTANBUL SULTANÇİFTLİĞİ 

İSTANBUL TUZLA SERBEST BÖLGE

İSTANBUL SULTANBEYLİ 

İSTANBUL SULTANHAMAM

İSTANBUL ŞİRİNEVLER 

İSTANBUL TELSİZ 

İSTANBUL TOPÇULAR

İSTANBUL TOPHANE

İSTANBUL TOPKAPI

İSTANBUL TUZLA

İSTANBUL ÜMRANİYE

İSTANBUL ÜSKÜDAR

İSTANBUL YAVUZSELİM 

İSTANBUL ZEYTİNBURNU

İZMİR 

İZMİR BORNOVA 

İZMİR ÇİĞLİ

İZMİR KARABAĞLAR

İZMİT 

İZMİT GEBZE 

İZMİT SANAYİ 

Tel: (0 216) 680 38 60

Tel: (0 216) 469 74 80 

Tel: (0 216) 518 50 30 

Tel: (0 212) 278 58 34 

Tel: (0 216) 442 80 05 

Tel: (0 216) 441 74 75

Tel: (0 212) 356 03 15 

Tel: (0 212) 640 06 75

Tel: (0 216) 452 86 43 

Tel: (0 212) 637 26 09 

Tel: (0 216) 348 28 19 

Tel: (0 212)231 18 12 

Tel: (0 216) 483 64 05 

Tel: (0 212) 222 66 16 

Tel: (0 212) 417 38 40 

Tel: (0 216) 411 14 94 

Tel: (0 212) 475 36 00 

Tel: (0 216) 394 09 42 

Tel: (0 216) 496 12 22 

Tel: (0 212) 514 02 98 

Tel: (0 212) 551 73 13 

Tel: (0 212) 416 26 09 

Tel: (0 212) 612 13 00 

Tel: (0 212) 251 65 20 

Tel: (0 212) 674 33 36 

Tel: (0 216) 493 13 82

Tel: (0 216) 523 13 63 

Tel: (0 216) 391 00 70 

Tel: (0 212) 631 93 53 

Tel: (0 212) 665 07 27

Tel: (0 232) 445 51 75 

Tel: (0 232) 339 57 07 

Tel: (0 232) 329 54 60 

Tel: (0 232) 253 66 86 

Tel: (0 262) 325 25 20 

Tel: (0 262) 644 71 36 

Tel: (0 262) 335 60 35  
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147

KAHRAMANMARAŞ

KARAMAN              

KAYSERİ

KAYSERİ  OSB 

KAYSERİ SANAYİ 

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

KONYA ALAADDİN

KONYA EREĞLİ 

KONYA SANAYİ

KONYA

KONYA MEVLANA

KÜTAHYA

LÜLEBURGAZ 

MALATYA

MANİSA

MANİSA TURGUTLU

MERSİN 

MERSİN TARSUS

NEVŞEHİR

ORDU 

ORDU FATSA

OSMANİYE 

RİZE 

SAKARYA

SAKARYA/ADAPAZARI

ERENLER

SAMSUN 

SİVAS

ŞANLIURFA

SİİRT

TEKİRDAĞ ÇORLU

TRABZON

UŞAK 

VAN 

YALOVA

ZONGULDAK

KARADENİZ EREĞLİ

Tel: (0 344) 224 00 32 

Tel: (0 338) 214 70 70 

Tel: (0 352) 222 34 88 

Tel: (0 352) 322 16 70 

Tel: (0 352) 336 45 28 

Tel: (0 318) 218 89 89 

Tel: (0 386) 212 32 62

Tel: (0 332) 350 72 15 

Tel: (0 332) 710 10 15 

Tel: (0 332) 345 31 00 

Tel: (0 332) 238 06 66 

Tel: (0 332) 353 61 03 

Tel: (0 274) 216 40 81 

Tel: (0 288) 412 05 55 

Tel: (0 422) 325 03 25 

Tel: (0 236) 239 84 84 

Tel: (0 236) 314 70 60

Tel: (0 324) 238 20 24 

Tel: (0 324) 613 95 01 

Tel: (0 384) 214 36 00 

Tel: (0 452) 223 27 47 

Tel: (0 452) 424 24 06

Tel: (0 328) 813 56 26 

Tel: (0 464) 213 21 08 

Tel: (0 264) 274 01 91 

Tel: (0 264) 276 99 81 

Tel: (0 362) 435 86 04 

Tel: (0 346) 225 72 00 

Tel: (0 414) 215 54 21 

Tel: (0 484) 224 69 30

Tel: (0 282) 673 57 26

Tel: (0 462) 326 01 36 

Tel: (0 276) 227 11 10 

Tel: (0 432) 215 62 62 

Tel: (0 226) 811 21 50 

Tel: (0 372) 323 53 23
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