D›ﬂ Ticaret Bülteni

Grubumuz ile ilgili duygu ve düﬂünceler
1987 karl› bir ﬂubat ay›nda ‹NANÇ gruba ad›m att›m. ‹yiki de atm›ﬂ›m ki; yaklaﬂ›k 23 y›ld›r bu grupta çal›ﬂ›yor olman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yorum. ‹NANÇ Grup’la nice senelere diyorum...
Abdulkadir IﬁIK / Finans Sorumlusu

Sektöründe bir numara olabilmek için çaba sarf eden, öncelikli hedefi müﬂteri memnuniyeti
olan en alt kadrosundan, en üst kadrosuna kadar iﬂinin en iyisi olmay› hedef edinen tecrübeli
personel kadrosuna sahiptir. Santral, ‹thalat, ‹hracat, Teﬂvik, Teminat, Deniz, Hava, Kara Kargo
ve Deniz Sigorta’n›n hem kula¤›, hem sesidir.
Ferihan Karakurt
01/08/1999 tar›h›nde ‹nanç d›ﬂ t›caret hizmetleri gurubunda çal›ﬂma hayat›ma baﬂlad›m. 2007 –
2008 tarihleri aras›nda askerlik nedeniyle zorunlu b›r ara vermem gereksede, 2008 eylülünde yeniden bu kurumda, ara verdi¤im yerden çal›ﬂma hayat›ma start verdim.
‹nanc d›ﬂ ticaret hizmetler› grubu; misyon ve vizyon sahibi, dinini, ülkesini, milletini seven,
milli de¤erlerine ba¤l› ve sayg›l›, önce insan anlay›ﬂ›yla hareket eden, her zaman ﬂeffaf olmay› tercih eden ve sektörun en iyisi olmay› ülkü edinmiﬂ, bu u¤urda her daim yeniliklere
aç›k, hergün b›r öncek› günden daha iyi olman›n heyecan›n› ve olamama endiﬂesini taﬂ›yan,
müﬂterilerine karﬂ› ﬂeffaf ve sad›k, çal›ﬂan ve yöneticilerinin müﬂterek yönetti¤i koklu bir kurumdur. Bu anlamda çal›sma hayat›mdak› 11’nc› y›l›m› bu kurumda tamamlam›ﬂ olman›n coﬂkun gururunu taﬂ›yorum.
Hasan B‹R‹NC‹

Türkiye’nin say›l› D›ﬂ Ticaret ﬂirketlerinden ‹nanç Grup’ta 15 y›l›m› geride b›rakt›m. ﬁoför olarak baﬂlad›¤›m iﬂyerinde ﬂu anda Gemlik sorumlusuyum. Bu 15 y›ll›k süreç içerisinde çal›ﬂma azmimden ve
heyecan›mdan hiçbir ﬂey kaybetmedim. ‹nsan›n taﬂ›d›¤› ve yaﬂad›¤› duygularla de¤er kazand›¤›na
inan›yorum. Sevmek duygusu insana verilmiﬂ en güzel ve anlaml› duygudur. ‹ﬂini severek yapmak da
bu duygulardan bir tanesidir. Bu inançla baﬂlad›m ve böyle devam ediyorum.
Bir çok güzel ﬂeyler yaﬂad›¤›m bu ﬂirkette çok sa¤lam dostluklar ve arkadaﬂl›klar kurdum.
R›zka kefil olan Allah(c.c.) ve sebep olan ‹nanç Grup sayesinde hayat›m› idame ettirerek ailemin
geçimini sa¤l›yorum.
‹nanç Grup’ta çal›ﬂman›n bir ayr›cal›k oldu¤unu düﬂünüyorum. Neden mi? ‹ﬂi ö¤renmek ve
yapmak isteyenin önü aç›l›yor ve bu e¤itimle destekleniyor. Böylece d›ﬂ ticaret için kaliteli elemanlar yetiﬂtirilmesi sa¤lan›yor. Bu da ülke ekonomisinin can damarlar›ndan biri olan D›ﬂ Ticaret hizmetlerinin sa¤l›kl› iﬂleyiﬂinde ön ayak oluyor.
‹nanç Grup’ta kimi zaman ö¤renen, kimi zaman ö¤reten oldum. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadis-i ﬂerifinde; “Ya ö¤reten ol, ya ö¤renen. Ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol.
Fakat sak›n beﬂincisi olma. Bunlar›n d›ﬂ›nda kal›rsan helak olursun” buyurmuﬂlard›r. Bu felsefeyle
hareket ederek biz çal›ﬂanlar, elimizden gelen gayreti göstererek ﬂirketimizi bulundu¤u konumdan
daha yüksek seviyelere ç›karmaya çal›ﬂmal›y›z.
‹smail Taﬂkeser
Kültür oluﬂturdu¤unuz zaman de¤er oluﬂturabilirsiniz. E¤er çok iﬂi olan bir ﬂirketseniz sistem
oluﬂtuman›z gerekir, bu sistem ve disiplin ‹nanç'›n di¤er ad›. Çocukken gözümü açt›¤›m, burada evlendi¤im, burada dikili a¤aç sahibi oldu¤um, burada çocuk sahibi oldu¤um ve burada yaﬂam›m›
idame ettirdi¤im ekmek teknem ‹nanç Grup. ‹nan›yorum ki bizden sonraki nesillerinde yaﬂam›n› idame ettirecek ve ülkemizin ticari gururu olacakt›r.
Mustafa Kömürcü

20 y›ld›r ‹nanç Grup’ta çal›ﬂmaktay›m. Bu süre içinde mutluluklar, hüzünler ve sadakatsizlikleri gördüm. Burada insana verilen de¤eri gördüm. Baz› firmalar›n bizi b›rakmas›ndan dolay›
hüznü yaﬂad›k. Ama en önemlisi bizden ayr›lan arkadaﬂlar›m›z›n bizim firmalar›, kendilerine çekmek için harcad›klar› çabay› gördük. Bizi Osmanl› ‹mparatorlu¤u gibi d›ﬂardan yakmaya
çal›ﬂ›yorlar. Ama baﬂaramayacaklar. Çünkü buradaki arkadaﬂlar›m›z›n firmaya ba¤l›l›¤› oldu¤u
sürece dimdik ayakda duraca¤›z.
KÜLT‹G‹N ORHAN ERG‹N
Üniversiteden mezun olduktan sonra yapt›¤›m tüm iﬂ baﬂvurular›, iﬂ tecrübesi arand›¤›ndan baﬂvurular›m reddedilmiﬂken 2000 y›l›nda ‹nanç Grup’la tan›ﬂt›m. ‹nanç Grup camiam›z›n üniversitesi olarak adland›rabilece¤im bir grup olup, kiﬂilerin branﬂlar›nda yetiﬂmesine ve uzmanlaﬂmas›na f›rsat veren önemli bir kuruluﬂtur. Benim için inanç grup; çal›ﬂanlar› ve iﬂverenleri ile birlikte sektördeki yeni geliﬂmeleri an›nda takip eden, uyum içerisinde çal›ﬂan, her türlü sorunun çözüme kavuﬂabilece¤ini gördü¤üm ayn› zamanda iﬂ hayat› d›ﬂ›nda çal›ﬂanlar› ile birlikte yapm›ﬂ oldu¤u organisazyonlar› ile mutlulu¤u ve ac›y› paylaﬂmas›yla özde bir aile ﬂirketinin, bir aile üyesi olarak an›lmaktan k›vanç duyar›m.
Hakan Bal

1997 senesinin Ekim ay›nda ‹nanç D›ﬂ Ticaret Hizmetleri Grubu’nda çal›ﬂma hayat›na at›ld›m.
Aradan geçen bu süre zarf›nda, olumlu ve olumsuz birçok paylaﬂ›m içerisinde bulundum. ‹nsan
hayat›nda 10-15 y›l uzunca bir süre. Bu süre zarf›nda insan, belki de birkaç iﬂ de¤iﬂtirmek zorunda kalabiliyor;farkl› iﬂler, farkl› insan profilleri, farkl› problemler ve bunlar› çözüm yollar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalabiliyor. Bütün bunlar çal›ﬂma hayat›na dair, hayata dair, deneyimler meydana getiriyor. Barda¤›n dolu taraf›ndan hayata bakanlar için bu bir zenginliktir. Çok az insan, böyle bir
zenginli¤i bir tek iﬂyerinde emek sarfederek elde edebilir. Bu anlamda kendimi zengin ve ﬂansl› adlediyorum. ‹nanç Grup yüklendi¤i misyon ve sahip oldu¤u vizyon bir yana, çal›ﬂan›na katt›¤› bu art› de¤er ile sayg› duyulmay› hakediyor. ‹ﬂletmeler, çal›ﬂanlar›n›n gözünde bu sayg›y› yakalad›klar› ölçüde baﬂar› kaç›n›lmaz oluyor. ‹ﬂ hayat›nda ekme¤e sayg› kadar, eme¤e sayg›y› da
baﬂar›ya ulaﬂmada vazgeçilmez prensibimiz edinmeliyiz. Zira, sayg› güveni beraberinde getirir.
‹nsanlar›n güvenini kazan›rsan›z, hayat›n›z› da kazan›rs›n›z...
Vehbi Külünk
Ben Cevat CEYLAN. 02.04.1970 Samsun-Havza do¤umluyum. Güvenlik görevlisi olarak
özel bir güvenlik ﬂirketinde göreve baﬂlad›m. ‹nanç Grup ailesi ile tan›ﬂmam 01.07.2003 y›l›nda göreve baﬂlad›¤›m güvenlik ﬂirketi vas›tas›yla olmuﬂtur. ‹lerleyen zaman içinde aktif görevimi bu ﬂirkette yürütmeye çal›ﬂt›m. Özel güvenlik ﬂirketinin 20.03.2006 y›l›nda ‹nanç Grup ile
sözleﬂmesinin feshedilmesi sonucunda ‹nanç Grup Yönetim kurulu karar› ile bende bu aileye
kat›lm›ﬂ oldum. Grubun beni kendi bünyelerine katmalar› ve beni de bu aile çat›s› alt›na almalar›ndan onur duydum. Zaman içerisinde çal›ﬂt›¤›m ﬂirketimden hayata dair güzel ﬂeyler ö¤rendim. Yard›mlaﬂman›n, paylaﬂman›n, dostluk ve aile kavramlar›n›n ne kadar önemli oldu¤unu bir kez daha ö¤rendim. Grubumuz disiplinli, kurallara uyan bir o kadarda çal›ﬂanlar›n›n
dertleriyle dertlenen bir ﬂirket. Benim ﬂirketim e¤itici, ö¤retici bir o kadar da bir okul gibi. Benim ﬂirketim ülkem için daha baﬂka neler yapabilirim bilincinde olan ve bu bilinci bu aﬂk› çal›ﬂanlar›na her gün aﬂ›layan bir ﬂirket. K›sacas› ben ‹nanç Grupta çal›ﬂmay› seviyorum. ‹ﬂlerimizin artarak bereketlenmesini Cenab› Allah'tan niyaz ediyorum.
Cevat CEYLAN
Güvenlik Sorumlusu

Bir çok ‹nsan okulda okurken hayat›n nas›l bir ﬂey oldu¤unu çok fazla anlam›yor. Bende üniversite y›llar›mda okul bizleri hayata çok iyi haz›rl›yor. Okul bitince hayat›n içine çok tecrübeli olarak girece¤im diye bakard›m. Okul bitti iﬂ hayat›na at›laca¤›m zaman 3 ay›m iﬂsiz geçince bir
bakt›m ki ne iﬂ olarak, ne de hayat tecrübesi olarak s›f›r oldu¤umu anlad›m. Allah nasip etti 1992
y›l›n›n A¤ustos ay›nda ‹nanç D›ﬂ Ticaret Hizmetleri Grubu’nun muhasebe departman›na tahsilat
görevlisi olarak baﬂlad›m as›l e¤itimim baﬂlam›ﬂ oldu 18 y›l boyunca bir çok tecrübeye sahip oldum Allah nasip etti ﬂimdi muhasebe sorumlulu¤unu yürütüyorum. Buraya geldi¤imde çocuk
yaﬂtayd›m (22) ﬂimdi delikanl›l›¤›m›n zirvesine geldim (40) ve ‹nanç bu y›llar içinde mutlu ve
üzüntülü günlerimde beni hiç yaln›z b›rakmad› buras› büyük bir aile ‹nanç ve yöneticilerimize teﬂekkürlerimi bir borç bilirim.
Mustafa YILDIRIM
Sadece gümrük camias›nda de¤il hayat›m›z›n her kademesinde mensubu olmay› ifade etmekten gurur duydu¤umuz ‹nanç Ailesinde birçok iﬂ ve hayat düsturuyla beraber gördü¤üm ve
ö¤rendi¤im kendime de ﬂiar edindi¤im ﬂudur ki; Üstad Bediüzzaman’›n “Kimin himmeti milleti ise o
tek baﬂ›na bir millettir” sözünün birebir makes buldu¤u, herbiri birer millet olan yöneticilerimizin
ard›ndan bu duygu ve düﬂüncelerle yürümektir. Bu düsturlarla istikametini belirleyen ‹nanç Ailesi ve
Çal›ﬂanlar› ilelebet ayakta kalacakt›r.
Murat Özçelik
Tuzla Gümrü¤ü Sorumlusu

20.10.2006 da baﬂlad› ‹nanç ailesiyle tan›ﬂmam..
‹lk baﬂta bu ailede yerim olabilir mi diye düﬂündüm. Çünkü çok kalabal›k bir aile ve herkes
buraya y›llar›n› vermiﬂ. ﬁimdi ise arkam› dönüp geride kalan 4 y›l›ma bak›yorum ve art›k bende
bu ailenin bir üyesiyim. Bunun s›rr› ise, ailemizde hiçbir ﬂey saklanm›yor. Buradaki herkes seçilmiﬂ mükemmel insanlar. Evimizde ailemizle bile geçiremedi¤imiz zaman› burada geçiriyoruz.
Büyüklerim a¤abey, baba k›ymetinde...
Böyle bir ailem oldu¤u için çok mutluyum...
SEMA GÖKARSLAN
Ben Yunus MEM‹ﬁ 1995 y›l›ndan buyana ‹nanç Grup’ta çal›ﬂmaktay›m. Burada olmaktan
mutluyum.
YUNUS MEM‹ﬁ
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