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BİZDEN

Genel Müdür Yardımcısı

Melikşah UTKU

Yeni yıl, yeni umut ve bitmeyen yenilikler…

Saygıdeğer okurlar,

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka, ilklere imza atmaya 
devam ediyor. Simurg projesiyle başlayan dönüşüm, Albatros 
yenilenmesiyle ivme kazandı, Touch ID teknolojisinin hizmete 
girmesiyle zirve yaptı. 

Tabii, dönüşüm bununla sınırlı kalmayacaktır.

Müşterilerimizin ve sektörümüzün ufuklarını zenginleştirip 
genişletecek yeni projeleri hayata geçirerek, “en iyi olma” 
yolunda emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz.

Başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu vesile 
ile müşterisi ve çalışanlarıyla büyük bir camia olan Albaraka 
ailesinin yeni yılını kutluyorum.

Bereket dergimizin 42. sayısında yer bulan konu başlıklarına 
değinecek olursak; 

Bu sayımızın kapak konusunu “Katılım Ekonomisi” olarak be-
lirledik. “Bütün insanlar doğuştan hür ve eşittir. Dolayısıyla, 
“her birey, kâinattaki ve dünyadaki bütün bu ikramlardan 
beraberce faydalanma hakkına sahiptir” gerçeğinden yola 
çıkan Albaraka Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu, 
“Yeni Zihin Yeni İktisat: Katılım Ekonomisi” başlığıyla, katılım 
ekonomisini anlatıyor.

Gündem başlığı altında, “2016 yılı ve ekonomik beklentiler” 
konusunu mercek altına alıyoruz. Bu konuda yeni yılın neler 
getirip götüreceği, yeni yatırım alanları, riskli bölgeler, savaş 

söyleminin ekonomiye etkileri, petrol fiyatlarının nerede 
duracağı, tarım havzalarının stratejik önemi başta olmak 
üzere, ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren konuları, 
uzmanlarımızın kaleminden sizlere aktarıyoruz.

“Bir Şube Bir Şehir” bölümünde 7000 yıllık tarihi ile 
toprağın, ateşin ve suyun coşkulu diyarı, porselenin başkenti, 
kaplıcaların merkezi Kütahya ilimizi gezmeye davet ediyoruz.

Gezi kuşağı altında ise, sıradışı tarihi güzellikleri ve mutfak 
kültürüyle öne çıkan Lübnan’a misafir oluyoruz.

Sanat kuşağımızda, ebru teknesinde “su”yun gizemli 
yolculuğuna çıkıyor ve ömrünü ebru sanatına vakfetmiş bir 
ustayı, Hikmet Barutçugil’i sayfalarımıza misafir ediyoruz. 
Sinema başlığı altında önemli bir vefa projesini ele alıyor, 
Filinta dizisinin yönetmeni Osman Kaya’ya Filinta’nın bilin-
meyenlerini soruyoruz.

Tarihçi Mustafa Armağan ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide, 
tarih algımızda oluşan hastalıklara neşter vuruyoruz.

Kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu 
doğrultuda Hayy Meraklı Çocuk müzikli çocuk oyunu 
Albaraka’nın destekleriyle perde dedi.

Son olarak Albaraka’nın hayata geçirdiği birbirinden önemli 
etkinlik haberleri, Bereket’in bu sayısında yer bulan diğer 
çalışmalar.

İyi okumalar…
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ALBARAKA’DAN

Genel Müdür

Dr. Fahrettin YAHŞİ

Yeni yılda yeni umutlar

Takvim, sosyolojiden çok tabiatın karşılığı. Tabiattaki 

değişimi, dönüşümü takvim yoluyla izliyor,  anlamlan-

dırıyoruz. Miladi olarak ve güneşin işleyişine göre bir 

yılı bitirip yeni bir yıla başladık. Her takvim değişimin-

de olduğu gibi, birçok insan birbirine iyilik dileklerinde 

bulundu. Bu da takvimin, yıl değişiminin psikolojik 

boyutu. Biz de yeni yılda, tüm insanlık için iyilikler, 

mutluluklar diliyoruz. 

Ne var ki hayatı, toplumsal işleyişi etkileyen dinamik-

ler takvimden bağımsız olarak akıp gidiyor. Zamanın 

içinden gelen toplumsal dinamikler, iyilik dilekle-

rimizden o kadar da kolay etkilenmiyor. Ekonomik 

faaliyetler, iç içe geçmiş dairelerin birbirini etkilediği 

süreçlerde gerçekleşir. Dairenin merkezinde serbest 

irademizle, nerede olmak istediğimize karar verdiği-

miz işletmelerimiz var. Sonra onu kuşatan daha büyük 

daireler: İçinde yer aldığımız sektör, ülke ekonomisi 

ve nihayet dünya ekonomisi. Bütün bu ekonomik 

çemberler doğrudan veya dolaylı olarak iç ve dış siyasi 

oluşumların etkisi altında. Kelebek etkisi olarak adlan-

dırılan, dünyanın herhangi bir yerindeki çok küçük bir 

değişimin, dünyanın öbür ucunda fırtınalar yaratması 

durumunu sanki her gün yaşıyoruz gibi. Hiçbir ülke-

nin, hiçbir işletmenin bu etkilenmeden uzak kalması 

mümkün değil. Etkilenmenin kaynağı sadece güncel 

siyasal oluşumlarla da sınırlı değil; bunun tarihe, 

geçmiş zamana uzanan bir yanı da var. Özellikle Orta 

Doğu’da, daha geniş olarak da Afrika ve Asya’da II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulan dengeler geçer-

liliğini yitirmiş gibi duruyor. Büyük güçler bu dengeleri 

yeniden oluşturmanın peşinde. Bu dengelerdeki her 

kayma ve başka güçlerin onlar üzerindeki müdahalesi 

yeni dalgalar oluşturuyor.

Bizim dışımızdaki bu gelişmeler, izlemekten uzak 

kalamayacağımız ama etkilemeye de gücümüzün 

yetmediği alanlar. Yapabileceğimiz, bu alanda her 

şeyin memleketimizin ve insanlığın hayrına gelişmesi 

yönünde dilekte bulunmak. Bu ortamda işletmelerin 

yapabileceği eylem, kendi konumlarını sürekli olarak 

gözden geçirip, olası değişim ve gelişmelere uyum sağ-

layabilmek. Bu hızlı değişim döneminde işletmelerin 

başarılı olmasını, ayakta kalmasını sağlayan en önemli 

ölçüt değişimlere uyum kapasitesi. Uyum kapasitesi; 

küresel değişimin yakından izlenmesi, teknolojinizin 

ekonomik değişimin hızına uygun olarak yenilenme-

si, geliştirilmesi ve iş süreçlerinizin her daim güncel 
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tutulması gibi çok boyutlu bir olgu. Yeni ekonomide bil-

ginin en değerli kaynak haline gelmesinin temel nedeni 

de bu. Bilgiyi ne kadar hızlı işleyip yorumlayabilirseniz, 

durumunuzu da o kadar hızlı değiştirebilirsiniz. 

Albaraka olarak dünya ekonomisini etkileyen küresel 

dinamikleri, Türkiye ekonomisini ve sektörümüzü 

yakından izliyor, kendi konumumuzu bu veriler ışığında 

gözden geçiriyoruz. Paydaşlarımız içinde tabiidir ki bizi 

en fazla ilgilendiren müşterilerimizin tutum ve beklen-

tileri. Müşterilerimizin tutum ve beklentilerinin de her 

daim sabit olmadığını biliyoruz. Genel ekonomideki ve 

sektördeki gelişmeler doğal olarak onların da beklen-

tilerini değiştiriyor, yükseltiyor. Hedefimiz, her zaman 

müşterilerimize kendi beklentilerini de aşan nitelikte 

ürün ve hizmet sunabilmek. Müşterilerimizin ürün ve 

hizmetlerimiz hakkındaki kanaatlerini anlamak için 

düzenli araştırmalar yaptırıyor, raporlar hazırlıyoruz. 

2016 yılı bizim için, mevcut ürünlerimizin kalitesinin 

daha da yükseltildiği, çok sayıda ürünün müşterileri-

mize sunulduğu bir dönem olacak. Ekonomik ve sosyal 

değişimin niteliğine uygun olarak müşterilerimizle 

sadece ürün ve hizmetlerimizi değil, bilgilerimizi ve 

deneyimlerimizi de paylaşıyor, onların da bilgi ve 

deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Geçen yıl 

muhtelif şehirlerde düzenlediğimiz KOBİ buluşmaları 

bu uygulamanın en önemli parçası idi. Önümüzdeki 

dönemde müşterilerimize bilgi aktarma, onlardan bilgi 

alma süreçlerimiz farklı biçimlerde devam edecek. 

Çevremizi saran savaş haline rağmen, genel ekonomik 

durumdan umutsuz değiliz. Türkiye, üretimde de, ih-

racatta da ekonomik çeşitliliğe sahip dinamik bir ülke. 

Kaynak dağılımındaki bu çeşitlilik, ekonomideki telafi 

mekanizmalarından yararlanmamızı kolaylaştırıyor. 

Dövizdeki yükselme, petrol fiyatlarındaki düşüşle te-

lafi edilebiliyor. En önemlisi de, işadamlarımızın dünya 

ekonomisi ile çok boyutlu ilişkiler geliştirmiş olması. 

Neredeyse ticari bağlantımız olmayan ülke yok. Dün-

yanın dört bir yanından hammadde alıp, dünyanın dört 

bir yanına ürün satıyoruz. Bilgi, çağımızın en önemli 

sermayesi. Ekonomik ilişkilerde insanımızın sahip 

olduğu bilgi ve beceri düzeyi bizi gelecek konusunda 

umutlandırıyor.

Yeni beklentiler, taze umutlarla başlıyoruz yeni bir yıla.
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Temel Hazıroğlu
Albaraka Türk Katılım Bankası
Genel Müdür Yardımcısı

“Üretmek ve paylaşmak
insani bir yaklaşımdır”



İ
nsanlık ve dünya, mater-
yalizmin kıskacı altında-
dır. Materyalist zihin, 
maddi dünya üzerinden 

manevi dünyayı işgal etmek-
te ve durum insanın doğasına 
aykırı bir hal almaktadır. 
Üstelik, materyalist zihnin 
tezahürü olan kapitalist ikti-
sat insanlara adeta bir bilim 
gibi sunulmakta ve başka 
seçenekler yok edilmektedir. 
Aslında kapitalist iktisat 
sadece bir teori olup, onun 
bilim olduğu da ideolojik bir 
tutumdan başka bir şey 
değildir.

Kapitalist iktisat; güçlü ülke, 
güçlü ekonomi, kalkınma, vb. 
tüm önermelerini, egemen 
sınıf olan büyük ve kara ser-
maye üzerinden tanımlar ve 
onların lehine hayata geçirir. 
Belli dönemlerde ekonomi 
uygulamalarının değişmesi, 
piyasacı, liberal, korumacı, 
özelleştirmeci, planlı, müdaha-
leci gibi tabirlerle ülkeden 
ülkeye zaman zaman farklılık 
arz etmesi, diğer ülke kaynak-
larına göz dikilmesi ile alakalı-
dır. Aslında bu durum, egemen 
sınıfların ve devletlerin kendi 
çıkar hesaplarının sonucudur.

Servet için servet 
fikri çok büyük bir 
kötülüktür
Kapitalist iktisat, insanı 
doğasından koparmış ve 
emeğini de değersizleştir-
miştir. Oysa emeği insandan, 
toprağı doğadan ayrıştırıp 
metalaştırmak, doğal ve fıtri 
olmayan sorunlu bir durum-

dur ve sürekli huzursuzluk 
üretir. İnsanı ve onun eylemi 
olan emeği insanın ruhundan 
soyutlayıp fiyatlamak mad-

deciliğin ötesinde, ahlaki 

olmayan bir tutumdur. Bu 

tutumun yaygınlaştırdığı, 

servet için servet fikri çok 

büyük bir kötülüktür ve insa-

nı yoldan yordamdan çıka-

ran, erdemden uzaklaştıran 

bir haldir. İnsanın yaşamsal 

ihtiyaçlarını kıtlaştıran, ‘eşre-

fi mahlukat’ olan insanı muh-

taç hale getiren, boyun 

eğdirmeye çalışarak özgürlü-

ğünü alıp mahkum eden bu 

ekopolitik sistem bozguncu, 

ifsat edici ve şeytani bir sis-

temdir. 
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Emeği insandan, toprağı doğadan ayrıştırıp metalaştırmak, doğal ve fıtri olmayan sorunlu
bir durumdur ve sürekli huzursuzluk üretir. İnsanı ve onun eylemi olan emeği, insanın ruhundan 

soyutlayıp fiyatlamak maddeciliğin ötesinde, ahlaki olmayan bir tutumdur.



Kapitalist iktisadın para-mal-
faktör piyasasında denge 
arayışı tam bir yanılsamadır. 
Hayatın reel ekonomiden 
kopması ve onun doğal sonu-
cu olarak finans kapital olgu-
sunun ortaya çıkması sapkın-
cadır ve aynı zamanda bir 
illüzyondur.

Gerçek kişiden ayrı bir varlık 
olarak tüzel kişilik kavramı-
nın üretilmesi ve bunun 
ahlaktan ayrışmış bir kişiliğe 

dönüştürülmesi sebebiyle 

şirketler/kurumlar sorumlu-

luktan kaçan ve kötülüğe 

müsaade eden bir yapıya 

evrilmiştir. Bu noktada her 

şeyin insan için ve insana 

göre olması gerçeği ihmal 

edilmiştir.

İnsanlığın en büyük 
düşmanlarından biri 
faiz düzenidir
Materyalizmin iki tezahürü 
olan kapitalizm ve sosyaliz-
min çarpışan iki ideoloji gibi 
gözükmesi bir aldatmacadır. 
Gerçekte her ikisi de Batı 
kültür ve medeniyetinin 
mahsulü olup materyalist 
iktisat felsefesinden beslen-
mektedirler. Emek ve toprak 
olgusunun özellikle de para-
nın bir meta olduğu savunu-
su kapitalizmle sosyalizmi 
akraba yapmakla kalmaz, 
aynı zamanda insanlık düş-
manı faizin de onlar açısın-
dan meşruiyetini oluşturur. 
Kapitalist ve sosyalist eko-
nominin hakimiyet alanı 
içinde barış ve özgürlük 
oluşturulamaz, geliştirile-
mez ve bu değerler asla 
kurumsallaşamaz.

İnsanlığın en büyük düşman-
larından biri faiz/riba düzeni-
dir. Faiz/riba düzeninin esası; 
rantı doğuran karşılıksız mal-
ların mübadelesi ve kamu 
mallarının yağması, yüksek 
faiz doğuran tekelleşme ve 
banka-sanayi tekellerinin 
sermayeyi tek elde toplaması 
ve emek istismarını doğuran 
acımasız insan sömürüsüdür. 
Tamamıyla gayri insani, gayri 
meşru ve hatta insanlık düş-
manı bir düzendir.

Esas amaç, insan 
kalmak ve insanca 
yaşamaktır
İktisat gerçekte bir maksada 
matuf yaşamaktır. Bu maksat 
da normal olmak, normal 
hareket etmek, ‘insan kal-
mak’ ve insanca yaşamaktır. 

Kapitalizm ve sosyalizmin çarpışan iki ideoloji gibi 
gözükmesi bir aldatmacadır. Gerçekte her ikisi de Batı 
kültür ve medeniyetinin mahsulü olup materyalist 
iktisat felsefesinden beslenmektedirler.

KAPAK KONUSU
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İslam iktisadı, insanı sadece 
maddi boyutuyla ele alan ve 
ona gayri insani bir alan açan 
kapitalist iktisadın aksine, 
insanı maddi ve manevi bir 
bütünlük içinde ele alır ve 
ona insanca ve hakça bir alan 
açar. 

Üretim, insanın sadece ken-
disinin ve etrafının çıkarı için 
değil başka insanlar için de 
olmalıdır. Bir müslüman için 
İslam’ı yaşamak, onu yaşaya-
rak anlatmak ve tebliğ etmek 
bir anlamda tüm üretimiyle 
insanlara yardımcı olmak 
demektir.

Üretmek ve 
paylaşmak insani bir 
yaklaşımdır
Unutmamak gerekir ki, insan 
ve insanlık nezaket, incelik, 
yumuşaklık ve vermek üzerin-
den hayat bulur, gelişir ve 
çoğalır. Bu noktada insan, eko-
nominin bir faktörü ve unsuru 
asla değildir. Aksine ekonomi 
insanın bir eylemi, bir hareke-
ti, bir hayrıdır. O yüzden kapi-
talizmin insanlığa dayattığı, 
hayatı tüketmek üzerinden 
yaşamak değil, aksine üret-

mek ve paylaşmak üzerinden 
yaşamak insanca bir yaklaşım-

dır. Bu çerçevede insanın 
temel var oluş motifi, davra-
nışları ekonomik değil politik-
tir, toplumsaldır. 

İnsan, ahlak ve hayat tasav-
vuru üzerinden yeni bir eko-
nomik dünya inşa edilmesi 
artık zaruridir. İnsan, çevre-
birey-toplum ve ontolojisi ile 
birlikte genel bir dengededir. 
İslam iktisadının özü; ‘ekono-
mik ilişkilerden toplumsal 
ilişkiler oluşmaz, toplumsal 
ilişkilerden ekonomik ilişki-
ler oluşur ve hepsinin teme-
linde ahlak ve hukuk vardır’, 
anlayışıdır. İnsanın, kendi 
duygu ve düşüncelerinin bir 
ürünü olduğu asla unutulma-
malıdır. Kabul etmek gerekir 
ki, duygu ve düşünce ilahi/
faziletli olursa eylemler de 
ilahi/faziletli olur ve iyilik 
üretir.

Ekonomik faaliyet, çıkar 
çatışmaları alanında değil; 
yardımlaşma, dayanışma, 
paylaşma, ‘katılım ve ortak-

lık’ alanında şekillenmeli ve 
yapılanmalıdır. Bu çerçevede 
dünya ve üzerindeki nimetler 
herkesindir. O yüzden hava, 
su, oksijen, vb. her şey tüm 
insanlarındır ve bunlar asla 
alınıp satılamaz, ticarete 
konu olamaz. Doğa ve kay-
nakları, insan emeğinin dışın-
da var oldukları için tüm 
insanların ortak malıdır ve 
kesinlikle herkesin istifadesi-
ne sunulmalıdır. Hiçbir emek 
sarf edilmeden elde edilen 
mallar (serbest mallar), eko-
nomik mal olarak değerlen-
dirilemez (güneş ve ışığı, 
hava, su, oksijen, vb.) ve tica-
rete konu olamaz.

İslam iktisadının kökeni, 
‘Allah tüm canlıların olduğu 
gibi bütün insanların da rız-

kını tekeffül etmiştir (üstüne 
almıştır)’, anlayışına dayanır. 
Bu anlayışa göre insanlar 
aslında başkalarının rızkını 
temin etmesine vesile olmak 
için çalışmalıdırlar.

İnsanın hayat ve kainat 
telakkisi her şeyi belirler. 
Diğer insanlarla ve dünyayla 
ilişkiler tamamen buradan 
neşet eder. Mutluluğun kay-
nağı tüketim, servet ve mül-
kiyet değildir. Hayat ve kai-
nat telakkisidir. Bu noktada 
anlam ve değerler dünyası 
hayata geri dönmelidir. 
Ahlak, hukuk, itibar, saygın-
lık, vb. kriterler ilahi olana, 
fıtri olana yönelmelidir.

Unutmamak gerekir ki, 
değer olan da değer üreten 
de insandır. O yüzden ekono-
mik anlayış ‘değer insan’ kav-
ramı üzerinden inşa edilmeli-
dir. Can da, varlık da, dünya 
da ilahi emanettir. Emanete 
riayet edilmelidir. İnsan, her 
konuda her yerde tam bir 
sorumluluk bilinci ile hareket 
etmeli ve adaleti titizlikle 
ayakta tutmak için takati 
oranında çalışmalıdır. İnsan, 
bu şuur halinin de önemli bir 
merhale olduğunu bilmeli ve 
şükrünü ifa etmelidir.
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İktisat gerçekte bir maksada matuf yaşamaktır. Bu 
maksat da normal olmak, normal hareket etmek, 
‘insan kalmak’ ve insanca yaşamaktır.



İnsan bir değer, 
dünya bir emanettir
İnsan bir değer, dünya bir 
emanettir. Dünya ve üzerin-
deki nimetler Allah’ın kulları-
na imtihan için verdiği ikram-

lardır, nimetlerdir. Bütün 
insanlar doğuştan hür ve 
eşittir. Dolayısıyla her birey 
kainattaki ve dünyadaki 
bütün bu ikramlardan hep 
beraber faydalanma hakkına 
sahiptir. Herkesin, imtihan 
olmanın bir gereği olarak, bu 
nimetlerden istifade etme 
sürecine katılma hakkı ve 
görevi vardır.

Yeni bir iktisat zihni ve felse-
fesi oluşturma konusunda 
fıtrat dini olan İslam insanlı-
ğa büyük ufuklar çizmekte 

ve bolca imkanlar sunmakta-
dır. Bu noktada ahlaki temel-
de yeni bir zihin ve felsefe 
oluşturulmalıdır. Burada 
“katılım felsefesi” ön ve ufuk 
açıcıdır.

Bütün sosyal, kültürel ve 
toplumsal alanlar olduğu gibi 
ekonomik alan da bu zihin, 
bu ahlak üzerinden inşa edil-
melidir. Doğan ve doğacak 
olan bütün insanların nimet-
lerden faydalanma sürecine 
katılımının sağlanması ve 

bunun bir katılım kültürüne 
dönüşmesi ile ancak insanlık 
rahat nefes alabilir. Ve insan-
lığın geleceği ancak böyle 
inşa edilebilir.

Üretimde, tüketimde ve pay-
laşımda “katılım”ı esas almak 
hem toplumsal ahengi ve 
dengeyi sağlar, hem de 
insanları motive edip enerji-
lerini açığa çıkarır ve sinerji 
oluşturur.

İslam iktisadı, bir değer ola-
rak insanı ve ahlakı temel 

alıp oluşturduğu yeni zihinle, 
insanı azgınlaştıran, saptıran, 
acizleştiren kapitalizme karşı 
insanlığın tek umudu duru-
mundadır. Bu iktisadi anlayış, 
‘insanlar bir, eşit ve kardeş-

tir’ ilkesine hayat verecek, 
kurucu ve inşa edici bir eko-
nomik zemin oluşturacaktır. 
Bu zemin insanlığın ve dün-
yanın yeniden inşası için bir 
fırsat ve imkan sağlayacaktır. 

Kapitalist 
ekonominin tek 
alternatifi ‘katılım 
ekonomisi’dir
Günümüz dünyasında cari 
olan, insanı ve toplumu ifsat 
eden, fıtrattan ve ahlaktan 
uzaklaştıran, dünyayı ve ken-
disini tüketen gözü dönmüş, 
gösterişçi tekelci kapitalist 
ekonominin yegane ve tek 
alternatifi insan, ahlak ve 
hukuk temelli ‘Katılım 
Ekonomisi’dir

Katılım Ekonomisi, doğmuş 
ve doğacak bütün insanların 
dünya ve üzerindeki nimet-
lerde hakkı olduğu gerçeğiy-
le hareket eder ve insanların 
nimet ve külfet dengesine 
katılımını temel alır. Katılım 
Ekonomisi, katma değer üre-
ten, çok ortaklı, gerçek 
anlamda halka açıklık ilkesi-
ne uygun, ahlakı ve hukuku 
temel alan, emek orijinli ve 
katılım ve ortaklık esaslı ger-
çek bir ekonomidir. Temeli 
sosyal adalettir. Bu noktada 
insanın, toplumun ve evrenin 
dengesi üzerinden ahlaki 
temelde adalet ve itidal esas-
tır. Bu sebeple, ‘Katılım 
Ekonomisi’ insanlığa yaratılış 
gayesini, varlık amacını idrak 
ettirecek tek çaredir, tek 
çözümdür.
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İnsanı ve onun eylemi olan emeği insanın ruhundan 
soyutlayıp fiyatlamak maddeciliğin ötesinde, ahlaki 
olmayan bir tutumdur.



T
ürkiye’nin ilk katılım 
bankası Albaraka, ban-
kacılık işlemlerini akıl-

lı cihazlara taşıdı. Mobil 
Şube ile hizmet ağını gelişti-
ren Albaraka, yeni uygula-
masıyla, Touch ID teknoloji-
sini kullanan ilk katılım ban-
kası oldu.

Katılım bankacılığının 
Türkiye’deki en tecrübeli 
ismi Albaraka, teknoloji 
bankacılığında her geçen 
gün yeni bir adım atıyor. 
Bankacılık işlemlerinin akıllı 
cihazlar üzerinden yapılabil-
mesi için tasarlanan 
Albaraka Mobil Şube uygu-
lamasını başlatan Albaraka, 
müşterilerine akıllı cihazlar-
dan hesapları inceleme, 
kredi kartı işlemleri ve para 
transferi gibi işlemleri 
yapma fırsatı veriyor. 

Albaraka, basit işlem adım-

ları, kolay ve hızlı işlem 

imkanıyla ön plana çıkan 
uygulamasında, Touch ID 
teknolojisini kullanan ilk 
banka oldu. Albaraka müşte-
rileri, iOS 8 işletim sistemli 
ve Touch ID özellikli iPhone 
ile Mobil Şube’ye şifre tuşla-
madan, cihazlarında kayıtlı 
parmak izi ile girebilecek; 
mobil şube üzerinden ger-
çekleştirilecek havale ve 
EFT işlemlerinden ücret 
alınmayacak. 

Teknolojik banka 
olma yolunda hızla 
ilerliyoruz
Albaraka Türk Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Yahşi, 
bankacılıkta teknolojik iler-
lemeyi yakalamak ve bir 
adım öne çıkmak adına 
yapacakları yenilikleri sür-
düreceklerini belirterek, 
“Bankacılık sektöründe tek-
nolojiyi yakalamak hem ver-

diğimiz hizmeti, hem müşte-
ri portföyümüzü geliştirmek 
adına bizim için önemli. 
Hizmet kalitemizi her 
anlamda arttırmak ve günü-
müzün gerekliklerine uyum 
sağlamak için gelecek 
dönemde de teknoloji mer-
kezli çalışmalarımızı sürdü-
receğiz. KOBİ bankası oldu-
ğumuzu her yerde hatırlat-
maktan büyük onur duyuyo-
ruz. Yakın gelecekte tekno-
lojik bankacılık da nazarı-
mızda KOBİ bankacılığı 
kadar önem kazanacak” 
açıklamasında bulundu. 

Albaraka Mobil Şube uygu-
lamasıyla hesapların ince-
lenmesi, kredi kartı işlemleri 
ve para transferi başta 
olmak üzere; döviz, anlık 
kıymetli maden alış - satış 
işlemleri, döviz hesaplama 
işlemleri gibi çok sayıda 
bankacılık işlemleri gerçek-
leştirilebiliyor. Mobil Şube 
uygulamasında işlem limitle-
ri günlük hale gelirken, 
İnternet Şubesi limitleri ile 
ortak kullanılıyor. Mobil 
Şube’yi kullanmak için 
İnternet Şubesi’ne üye 
olmaları yeterli olan 
Albaraka müşterileri, 
İnternet Bankacılığı üyeliği 
bulunması halinde, uygula-
mayı cihazlarına yükleyip, 
İnternet Şubesi şifresiyle 
işlem yapabilecek. iOS 7.0 
ve üstü işletim sistemli bir 
iPhone, iPad veya Android 
4.0 ve üstü işletim sistemli 
bir telefon uygulamayı des-
tekliyor.
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ALBARAKA’DAN HABERLER

Albaraka’dan 
H

aberler
Albaraka MOBİL ŞUBE
faaliyete başladı



12

“Manevi olarak güçlü olan insanın başaramayacağı
bir  şey yok” diyen ünlü şampiyon Kenan Sofuoğlu,

‘sürat’, kavramının kimileri için tutku olduğunu,
kendisi içinse hayatın bir parçası, işi, mesleği,

ekmeği olduğunu ifade ediyor.

Kenan Sofuoğlu: 
Sürat; işim, mesleğim, ekmeğim…

Röportaj: SELAMİ TÜRKOĞLU

SPOR
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Motor sporlarına nasıl başla-
dınız?

Babamın motor tamircisi 
olması, benim bu tamirha-
nede büyümem, sonrasında 
abilerimin yarışmaya başla-
ması beni bu işe aşık etti. Tabi 
hayalimde onlarla birlikte 
parkurlara çıkmak, onlarla 
birlikte yarışmak vardı ama, 
bugün hepsi rahmetli oldular. 
Onların açmış olduğu kapıdan 
ilerleyerek bugünlere geldim. 

Yıllardır, bütün beyanatları-
nızda manevi yönünüzü hep 
öne çıkardınız. Bu, motive 
olmanızı nasıl etkiliyordu?

Dedelerim, etrafımdaki aile 
büyüklerim dini eğitim konu-
sunda ehil insanlardı. Ailem 
beni yetiştirirken, en büyük 
kazancımızın dini inancımız 
olduğu gerçeğini hep telkin 
etmiştir. Ben hayatım boyun-
ca bunu yaşadım ve faydasını 
gördüm. Şükür ki, Rabbim 
bana böyle bir aile, çevre ve 
eğitim geleneği nasip etmiş. 
Sakarya’da, buna çok uygun 
bir ortam var. Maneviyatı iyi 
olan bir şehirde büyümem de 
etkili oldu. Belki başka şehir-
lerde yetişsem bu kadar şanslı 
olamayabilirdim. Tüm bunlar 
beni güçlü hale getiren unsur-
lar. Bunun çok büyük avantaj 
olduğunu hep gördüm.
Manevi olarak güçlü olan 
bir insanın başaramayacağı 
bir şey yok. Ben hep böyle 
baktım. Nihayetinde Rabbim 
yürüdüğüm yollarda hep 
başarılı kıldı.

Sabretmek ve ayakta 
durmak gerekiyor
Ciddi anlamda acılar yaşadı-
nız, merhaleler atlattınız. Tüm 
bunların arkasından tekrar 
hayata tutunmak nasıl müm-

kün olabiliyor?
Her zaman yaşadığım ve 
yaşatmaya çalıştığım dini 
inancımın faydasını, burada 
da gördüm. Bizi yetiştiren 
büyüklerimiz hep bunu telkin 
ederdi: “Her şey Allah’tan 
geldi. Ne olursa olsun sab-
retmek ve ayakta durmak 
gerekiyor.” Neticede hayat 
devam ediyor. Hiçbir şekilde, 
başıma bir iş geldikten sonra 
vazgeçmek gibi bir düşün-
cem yok. Hayata devam 
etmek gerekiyor. 
Bu yaşadıklarım bırakın 
vazgeçirmeyi, beni daha da 
güçlendirdi. Daha sağlam 
kalmama vesile olduğuna 
inanıyorum. Bu konuda da 
etrafımdaki insanların çok 
faydasını gördüm.

Başarı yeni 
kapıları açtı
4 dünya şampiyonluğu 
ve sayısız farklı başarı… 
Bu müsabakalara nasıl 
hazırlanıyorsunuz?
Yine avantajlı olduğum 
bir konuya değin-
diniz. Sakarya’da 
belediye başkanı-
mızın yardım ve 
destekleriyle 
kendime bir 

eğitim parkuru yaptım. Bu 

parkurda hemen hergün 

antrenman yapabiliyorum. 

Kaldı ki bu antrenmanlar 

sayesinde rakiplerime karşı 

kondisyon ve konsantras-

yon olarak biraz daha güçlü 

hale geliyorum. Bu avanta-

jımı da yarış parkurlarında 
kullanmaya çalışıyorum. Kış 
aylarında biraz fitnes yapa-
rak fiziki gücümü muhafaza 
ediyorum. Ama, bu işe ilk 
başladığım zaman Türkiye’de 
her şey çok zordu. İmkan-
lar kısıtlıydı. Ancak, bugün 
itibarıyla bakanlığımızın 
verdiği destek ve bana sahip 
çıkmaları vesilesiyle en iyi 
imkanlarla ve en iyi şartlarda 
yarışlarıma hazırlanabiliyo-
rum. 

Bu konuda perdeyi  sizin açtı-
ğınızı söyleyebiliriz…

Tabii ki, bunun aksini 
düşünmek mümkün 

değil. Bu spora 
başlamamış, dünya 

şampiyonlukla-
rını başarmamış 

olsaydım kimse 

Pistlerin hızlı adamı, Türkiye’nin gururu, motor sporlarının medarı iftiharı,
2007, 2010, 2012 yıllarından sonra 2015 yılında da SüperSport dünya şampiyonluğunu 
kazanarak, bu alanda ulaşılması zor bir başarının altına imza attı. Türkiye’nin yetiştirdiği
önemli motor sporcularından, 4 kez dünya şampiyonluğuna imza atmış Kenan Sofuoğlu 

ile konuştuk. Hızlı dünyaların mütevazı şampiyonu, başarı hikayesinden hayata bakışına 
kadar her şeyi Bereket okurları için anlattı.

Kenan Sofuoğlu: 
Sürat; işim, mesleğim, ekmeğim…

SPOR
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bu sporu tanımayacaktı. 
Bugün devletimizin tanı-
dığı, ciddi anlamda destek 
verdiği bir spor dalı haline 
geldi. Ve, yeni kuşak başarılı 
sporcular yetiştiriyoruz. 
Kendi yetiştirdiğim Toprak 
Razgatlıoğlu 2015 Avru-
pa Şampiyonu oldu. 2016 
yılında 6 tane sporcumuzu 
Avrupa’da yarıştıracağım. 
Bizim, zor zamanlarda açtı-
ğımız kapılar bugünkü genç 
sporcular için yeni imkan ve 
yeni şampiyonluklar anlamı-
na geliyor. 

Sakin bir hayatı 
seviyorum
Pistlerde bu kadar hızlı bir 
hayatınız var. Buna karşın nor-
mal hayatınızda neler yapıyor, 
nasıl yaşıyorsunuz?

Ben daha çok evimde, mem-

leketimde, özellikle akşam-

ları ailemle vakit geçirmeyi 
çok seviyorum. Dışarılarda, 
arkadaşlarımla kafelerde ya 
da benzer başka yerlerde 
olmayı fazla sevmiyorum. 
En çok sevdiğim şey, eşim-

le, annemle, ailemle vakit 

geçirmektir. İnşallah ileride 
çocuklarımız olursa onlarla 
ilgilenmek ve onlarla zaman 
geçirmek en büyük zevkim 
diyebilirim. Sakin bir hayatı 
tercih ediyorum. Sakarya’da 
kalmak isteyişimin sebeple-
rinden birisi de budur. Bura-
da dingin ve sakin bir hayat 
yaşayabiliyorum. 

Sürat sizin için ne ifade edi-
yor?
Sürat, hayatımızın bir parça-
sıdır. İşim, mesleğim, ekme-
ğim… Hayattaki her şeyimi 
süratle bağdaştırabiliyorum. 
Kimileri için tutkudur, bende 
ise hayatımın bir parçasıdır. 
Böyle de devam eder diye 
düşünüyorum.

Sevmek ve çalışmak 
başarıyı getiriyor
Başarıyı nasıl tarif ediyorsu-
nuz? Size göre başarı nedir?

Herşeyden önce başarılı 
olmak istediğiniz işi çok 
sevmeniz gerekiyor. Çok 
çalışmanız gerekiyor. Yolda 
yürürken, “yapamayacağım” 
deyip vazgeçtiğiniz zaman-
larda, bırakmayıp ve tekrar 
dönerek işinize sarılmaktır 
başarı. Badireler atlatabili-
yorsunuz ancak, nihayetinde 
başarıyı yakalayabiliyorsu-
nuz. Bunu hayatımda çok kez 
yaşadım. Sürekli mücadele 
ederek ve “bırakmayarak” 
başarıyı yakalamak mümkün. 

Başarının madde yönüyle pek 
ilgilenmediğinizi biliyoruz. 
Buna karşın sosyal anlamda 
ciddi bir faaliyetiniz var. Farklı 
sosyal projelere katkı sağlıyor-
sunuz. Bu size neler hissetti-
riyor?

Daha önce bu konularda çok 
fazla bilgiye sahip değildim. 
Zaman geçiyor, yaş ilerliyor, 
sorumluluk duygusu ağır 
basmaya başlıyor. Devletimin 

Avrupa’da önümüzdeki yıl 6 genç sporcumuzu 
parkura çıkartacağım ki, bu gerçekten çok iyi bir 
rakamdır. 
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beni müsabakalara gönde-
rirken, benden beklentilerini 
iyice düşündükten sonra 
anladım ki, sadece motor 
sürmekle olmuyor. Kazanmış 
olduğumuz bu tecrübeleri, 
yaşadığımız anıları gençler-
le paylaşmamız gerekiyor. 
Farklı ortamlarda bulunup 
devletimizi iyi temsil edelim. 
Milletimize, insanlarımıza fay-
dalı işler yapmanın yollarını 
arıyoruz. Bu doğrultuda da bu 
tür projelerde hep bulunmaya 
ve elimden geldiği kadar katkı 
sağlamaya gayret ediyorum. 

İnsanların sevdiği 
birisi olmak başka
Şöhret duygusunu nasıl tarif 
ediyorsunuz?

Ben hiçbir zaman kendime 
şöhret gözüyle bakmadım. 

Tabi insanlar ilgi duyuyor-
lar ama, esas olan insanlar 
tarafından sevilmektir. Şöhret 
olmak tarafıyla pek ilgilenme-
diğimi söylemek isterim. Az 
olsun ama sevenlerimiz olsun 
yeter. İnsanların sevgi duydu-
ğu birisi olmak başka. İnsanla-
rımızın sevgisi bizi ziyadesiyle 
memnun ediyor. Benim şiarım, 
ülkesine faydalı, doğru işleri 
yapan ve bunun karşılığında 
da insanlar tarafından sevilen 
sporcu olmaktır. İnşallah, bu 
yolda doğru yürümeyi Rabbim 
bana nasip eder. 

Gelecek dönemle ilgili hedefle-
riniz nedir. Pistlere veda zama-
nı konusunda bir planınız var 
mı?

Şu an 31 yaşındayım ve 4-5 
yıl daha devam etmeyi plan-
lıyorum. Ondan sonra emekli 

olurum. Emekli olduktan 
sonra da, genç sporcularımı-
zın eğitimine ağırlık vermeyi 
düşünüyorum. 

2016’da 6 sporcumuz 
Avrupa’da yarışacak
Bir anlamda çığır açtınız. Şu 
an itibarıyla sizi takip eden 
yeterli sayıda genç sporcumuz 
var mı?

Yetiştirdiğim 20 civarında 
sporcu var. Bu sayı motor 
sporları için bizi umutlandırı-
yor. Avrupa’da önümüzdeki yıl 
6 genç sporcumuzu parkura 
çıkartacağım ki, bu gerçekten 
çok iyi bir rakamdır. Türkiye 
olarak bu kadar kısa zaman-
da 6 sporcuyu Avrupa’ya 
yarışlara götürmek büyük 
başarıdır. Bu başarı bizden 
ziyade devletimizin, federas-

yonumuzun, genç sporcula-
rımızın başarısıdır. İnşallah 
motor sporları Türkiye’nin en 
başarılı branşlarından birisi 
olacaktır. Birkaç yıl sonra her 
şey çok daha güzel gelişecek-
tir diye düşünüyorum.

Türkiye’de motor kültüründen 
bahseder misiniz?

Henüz daha oturmamış ya-
pıda. Zamana ihtiyacımız var. 
İnşallah zamanla daha iyi ola-
caktır. Elde ettiğimiz başarılar, 
sporcu sayımızın çoğalmasını 
sağlayacak, insanlarımızın 
motor merakını artıracak ve 
motor kültürü belirli bir sevi-
yeye ulaşacaktır. Trafik prob-
lemi yaşanan büyük kentlerde 
hem zaman yönetimi, hem de 
ekonomik kazanımlar açı-
sından motor kültürü büyük 
katkılar sağlayacaktır.
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BEREKET GÜNDEM

Avrupa başkentlerine de sarkan ve geniş bir coğrafyayı ablukası altına almış gözüken terör, 
2016 yılının da öncelikli gündem maddelerinden birisi olmayı sürdürecek ve özellikle Avrupa 

ekonomilerinde sebep olabileceği ‘tüketici ve yatırımcı’ güveni sorununa bağlı olarak, Euro 
Bölgesi’nin büyüme performansını da etkilemesinden endişe duyuluyor.

KİRLİ KUR SAVAŞI
2016’DA DEVAM EDECEK

Türkiye 2016’da
yüzde 5 büyüme
yakalamalı

Prof. Dr.

Kerem ALKİN*

Küresel ekonomik sistem, 
Eylül 2008’den bu yana, son 
küresel finans krizinin ana 
ve artçı şoklarıyla uğraşıyor. 
Ana depremin yıkıcı etkisi 
sonrası, artçı sarsıntıların 
sebep olduğu tedirginlik ve 
endişe, dünya ekonomisi-
nin önde gelen gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerinin 
tümünde etkisini korumakta. 
Tüm uluslararası ekonomi 
çevreleri, dünya GSYH’sı-
nın yüzde 15’ini tek başına 
oluşturan ABD hane halkı-
nın tüketiminin yeterince 
normalleştiğini ve Amerikan 
ekonomisinde perakende 
endüstrisindeki hareketlen-
menin yeterli olup olmadığı-
nı sorgulamakta.

Bu noktada, ABD’de Şükran 

Günü ile başlayıp, noel  ve 

yılbaşı ile tamamlanan 5 

haftalık ‘alışveriş’ sezonunun 

hemen öncesinde, Beyrut 
ve Paris’teki terör saldırı-
ları ve Brüksel’deki terör 
alarmı, Işid’in New York’a 
yönelik tehditleri, dünyanın 
önde gelen ekonomilerinde, 
perakende markalarını ve 
çok katlı mağazaları doğal 
olarak telaşlandırdı. Çünkü, 
zaten hayli kırılgan olan 
tüketici güveninin, terör 
riskiyle yeniden bozulması 
ve alışverişin yavaşlaması, 
dünya perakende endüstrisi 
açısından istenebilecek en 
son gelişme. Ayrıca, nasıl 
ki Türk halkının günlük 
tüketim harcamaları Türk 
ekonomisinin büyümesinin 
2 puanını tek başına karşılı-
yor; gelişmiş ekonomiler de 
kendi hane halkı tüketim 
harcamalarını 2008 
küresel krizi öncesi 
noktaya getir-

meye ve ayağa kaldırmaya 

çalışıyorlar.

Avrupa başkentlerine de sar-
kan ve geniş bir coğrafyayı 
ablukası altına almış gözü-
ken terör, 2016 yılının da ön-
celikli gündem maddelerin-
den birisi olmayı sürdürecek 
ve özellikle Avrupa ekono-
milerinde sebep olabileceği 
‘tüketici ve yatırımcı’ 
güveni sorununa 
bağlı olarak, 
Euro Bölge-

Prof. Dr. Kerem Alkin
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si’nin büyüme performansını 
da etkilemesinden endişe 
duyuluyor. 2016 yılına dam-

gasını vuracak bir diğer konu 
ise, 2015 yılında olduğu gibi, 
ABD Merkez Bankası FED’in 
faiz kararı ile, para politikası-
nı normalleştirmede atacağı 
adımlar ve bu adımların tem-

posunu belirleyecek olan, 
ABD Ekonomisi’ne yönelik 
makro ekonomik göstergeler 
olacak.

KİRLİ KUR SAVAŞI 
2016’DA DEVAM 
EDECEK
2015 yılına damgasını vuran 
bir konu, eğer FED toplan-
tıları ve küresel piyasalar 
açısından stres konusu olan 
‘faiz artış kararı’ ise, bir 
diğer konu başlığı da önde 
gelen ülkeler, ağırlıklı olarak 
G20’nin öncelikli ülkeleri 

arasındaki ‘kirli kur sava-

şı’ydı. Her, G20 Zirvesi’nde 

ülkeler birbirlerine ‘kur sa-

vaşı’na tenezzül edilmemesi 

hususunda uyarmış olsalar 

da, fiilen bir ‘kur savaşı’ 

devam ediyor. 2012 yılında 

olduğu gibi, Almanya’nın 

Euro’ya değer kaybettirmek 

adına, Yunanistan’ı bir kez 

daha ‘kriz’ amaçlı olarak 

kullandığının farkındayız. 

2012 yılında, Almanya, 

Yunanistan sayesinde, nasıl 

pariteyi 1,18-1,14 dolar 

düzeyine kadar indirmeyi 
başardıysa, 2015 yılında 
da pariteyi 1,0458 dolara 
kadar düşürmeyi başardı ve 
ABD’nin hamleleriyle, her 
ne kadar parite 1,10-1,15 
dolara kadar yükseldiyse de, 
bugün yeniden 1,07 dola-
rın altında. Buna, ağustos 
ayında Çin’in beklenmedik 
yuan devalüasyonu kararla-
rını eklediğinizde, ‘kirli kur 
savaşı’ 2016’da da devam 
edecek gibi gözüküyor.

Gelelim Çin Ekonomisi’ne. 

Çin, 2015 yılını, geleceğini 
kurgulamak adına önemli 
arayışlar ile geçirdi. Hızla 
yaşlanan nüfusun, ‘tek çocuk’ 
kuralı ile Çin ekonomisini 
tehlikeli bir mecraya gö-
türdüğü algısı sonrasında, 
yıl biterken, Çin Komünist 
Partisi, ‘5 Yıllık Plan’ toplan-
tısında, ‘tek çocuk’ kuralını 
esnetti. Çin’in bir diğer 
sıkıntısı ise, artık kendisi için 
‘ihracat odaklı büyüme’de 
sona gelinmiş olması. Çünkü, 
daha birkaç yıl öncesine 
kadar, GSYH’sının üçte birini 
ihraç edebilen Çin’in toplam 
ihracatının GSYH’ya oranı, 
bugün yüzde 22’lere gerile-
miş durumda ve gerilemeyi 
de sürdürecek. Bu nedenle, 
Çin’in artık ‘iç talebe dayalı 
büyüme’ sürecine geçmesi 
gerekiyor. Yani, Çin ekono-
misini önemli bir ‘transfor-

Her, G20 Zirvesi’nde ülkeler birbirlerine ‘kur 
savaşı’na tenezzül edilmemesi hususunda uyarmış 
olsalar da, fiilen bir ‘kur savaşı’ devam ediyor. 
‘Kirli kur savaşı’ 2016’da da devam edecek gibi 
gözüküyor.
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masyon’ süreci beklemekte. 
Çin’in ise, söz konusu makro 
ekonomik transformasyonu 
gerçekleştirirken, ekonomi-
sindeki büyüme trendini yüz-
de 7-8 bandından, yüzde 5-6 
bandına çekmesi gerekiyor. 
Çin’in büyüme performansı-
nın yavaşlaması ise, küresel 
emtia fiyatlarında ciddi geri-
lemelere sebep oldu.

Tarihi seviye olarak, 147 
doları görmüş olan ham 
petrolün varil fiyatının, 1,5 yıl 
içerisinde 110-120 dolardan, 
neredeyse 40 doların dahi 
altını görmüş olması ve 40-50 
dolara oturma çabası, 2016 
yılında da küresel petrol 
fiyatlarını ve petrol fiyatların-
dan çok da bağımsız olarak 
konuşmadığımız altın fiyat-
larını etkileyecek gibi gözü-
küyor. Altının bir onsu 2000 
dolara kadar yaklaştıktan 
sonra, içinde bulunduğumuz 
günlerde 1080 dolar düzeyin-
de tutunmaya çalışıyor. 

İlk 100 günde atılacak 
adımlar çok önemli 
64. Hükümet’in açıkladığı 
program, yeni ekonomi yöne-
timinin reform paketi ve ilk 
100 günde atılacak adımlar, 
OVP’deki 2016 yılı büyüme 
hızı hedefini yüzde 4’den 
yüzde 4,5’e yükseltebilir. 
OVP’deki düzeltmenin yüzde 
5’e bile ulaşmasından söz 
edebiliriz.

Bununla birlikte, OVP’de, 
2016-2018 dönemi için, 
Türkiye’nin büyüme hızında 
net ihracatın bir katkısının 
olmamasına yönelik öngö-
rü stratejik olarak doğru 
gözükmüyor. 2016 yılında, 
küresel emtia fiyatlarındaki 
sıkıntının sürmesi, Türkiye 
gibi, emtia ihracatı ile para 

kazanan ülkelere ihracat 
yapan bir ülkenin işlerini 
zorlaştıracak. Buna rağmen, 
Türkiye’nin mutlaka reka-
betçiliğini arttırarak, yeni 
pazarlara ulaşarak, 2016 
yılında mutlaka net ihracatın 
büyümeye katkı sağlama-
sının önünü açması gerek-
mekte. Bu nedenle, ihracat 
kesiminin desteklenmesine 
yönelik strateji ve kaynak 
daha da güçlendirilebilir.

Aksi durumda, sadece Türk 
halkının, hane halkının 
tüketim harcamalarına, bir 
miktar kamu harcamaları-
na, yani iç talebe dayalı bir 
büyüme, Türk ekonomisi 
için, borçlanma oranlarının 
yükselmesine bağlı olarak, 
risk algısını arttıracaktır. 
Eğer, net ihracatın büyümeye 
bir katkısı olamayacak ise, 
kanımca, 2016 ve 2017 için 
yüzde 3 ile 3,5 arası, 2018 
için ise yüzde 3,5 ile 4 arası 
hedefler daha anlamlı olabi-
lir. FED’in 2016 ve 2017’de 
belirli bir tempoyla faiz artır-
ması halinde, dolar cinsinden 
borçlanma maliyetlerinde 
küresel ölçekte gözlenecek 
maliyet artışı ve Türkiye gibi 
gelişmekte olan ekonomilere 
yönelik sermaye girişlerinde 
görülebilecek olası zayıflama 
dikkate alınarak, Türk halkını 

ve şirketlerimizi özellikle 
2016 ve 2017’de borçlan-
maya devam etmeye teşvik 
etmek risk oluşturabilir.

2016 yılı büyüme hızının 
yükseltilmesi ise, 64. Hükü-
met’in ilk 100 gün programı 
ile doğrudan bağlantılı. Yeni 
Bakanlar Kurulu’nun ilk 100 
günde gündeminde olacak 
kritik konulardan birisini, 
hane halkının ve reel sektö-
rünün ekonomiye olan güve-
nini yeniden güçlendirmek 
ve perçinlemek oluşturuyor. 
Sadece 1 Kasım milletvekili 
genel seçimlerinden çıkan ‘4 
yıllık tek başına iktidar’ so-
nucuyla dahi, tüketici güveni 
bir anda sıçradı. Bir yandan, 
Türk halkının çarşı-pazar 
boyutunda, ‘hayat pahalılığı’ 
ile ilgili algısını iyileştirecek, 
bir yandan da reel sektörün 
yeniden yatırımlara yönel-
mesini sağlayacak teşvik 
edici düzenlemelerin hayat 
bulması gerekiyor. Türk hal-
kının ekonomiye olan güve-
nini arttıracak önlemlerin bir 
boyutu, hane halkının gelirini 
arttırıcı ve borç yükünü azal-
tıcı, seri olarak hayata geçi-
rilebilecek tedbirlerden; bir 
başka boyutu da enflasyonun 
‘boynunu kırarak’, enflasyo-
nun yüksek seyretmesine 
sebep olan gerekçeleri or-

tadan kaldırmaktan geçiyor. 
Özel sektör yatırımlarının ve 
ihracatın finansmanı yönelik 
acil tedbirlerin hayata geçi-
rilmesi de, Türk ekonomisinin 
büyüme hızına müspet yönde 
katkı sağlayacaktır.

Asgari ücret her 
kesimi ilgilendiriyor
Hane halkının ekonomiye 
duyduğu güveni perçinleye-
cek, çarşı-pazardaki alışverişi 
makul ölçüde canlandıracak 
tedbirlerin bir boyutu, hane 
halkının gelirini arttırmaktan 
geçiyor. Burada, çalışanların, 
emeklilerin, hatta eğitim 
gören gençlerinin gelirini 
düzeltmeye yönelik, ilk 100 
günde atılabilecek adımlar 
var. Çalışanları ilgilendiren 
en kritik konu, asgari ücretin 
1.300 TL’ye yükseltilmesi. Bu 
konu, sadece asgari ücretle 
sınırlı değil ve asgari ücretin 
üzerinde ücretle çalışan ke-
simler dahil, tahmin edilen-
den daha büyük bir çalışan 
grubunu ilgilendiriyor. Bu ne-
denle, düşük gelirle çalışanla-
rın durumlarının yasal olarak 
daha düzenli hale getirilebil-
mesi, aynı zamanda işveren-
lerin istihdam maliyetlerinin 
de azaltılması adına, asgari 
ücretin yüzde 120’sine kadar 
maaş ödeyen işverenlerin 
SGK prim tutarlarının asgari 
ücretle aynı olmasına yönelik 
bir düzenleme yapılması, reel 
sektörde bu konu gündeme 
geldiğinden beri gözlenen 
tartışmaları yatıştırabilir.

Hiç şüphesiz, 7-8 milyon 
sabit ücretle çalışan kesimin 
ücretlerinde yüzde 15 ile 
30 arasındaki iyileşmenin, 
hane halkı gelirleri açısın-
dan doping etkisi olabilir. 
Ancak, bu gelir artışının 

Sadece 1 Kasım seçimlerinden çıkan ‘4 yıllık tek 
başına iktidar’ sonucuyla dahi, tüketici güveni bir 
anda sıçradı. Bir yandan, Türk halkının çarşı-pazar 
boyutunda, ‘hayat pahalılığı’ ile ilgili algısını 
iyileştirecek, bir yandan da reel sektörün yeniden 
yatırımlara yönelmesini sağlayacak teşvik edici 
düzenlemelerin hayat bulması gerekiyor.
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tümünün tüketim harcama-
larına dönüşmesi, Türkiye’nin 
iyileştirmek zorunda olduğu 
tasarruf oranları açısından 
fırsatın kaçması demektir. Bu 
nedenle, çalışanların, kanuni 
düzenleme ile emeklilerin 
maaş ve ücretleri iyileştirildi-
ğinde, ilk 100 günde tasar-
rufları özendirici önlemler de 
alınmak suretiyle, gelir artışı-
nın bir bölümünün tasarruf-
lara yönelmesinin sağlanması 
yararlı olacaktır. Gençlerin 
‘genel sağlık sigortası’ borç-
larının silinmesi de, yine hane 
halkının sürece adaptasyonu 
açısından önemli.

Moralsizlik, 
ekonomik aktiviteyi 
etkiler
Bu tür yeni sistemler oturur-
ken, hane halkına çıkarılacak 
kabarık borçların sebep 
olabileceği moralsizlik de, 
ekonomik aktiviteyi etkiler. 

Keza, terörle mücadele eden 
emniyet mensuplarının özlük 
haklarında iyileştirme, er 
ve erbaşların harçlıklarının 
artırılması, muhtarlara zam, 
çiftçiye KDV desteği, esnafa 
vergi kolaylığı gibi adımlar da, 
yine hane halkının moralini 
yükselerek, ekonomik aktivi-
teyi olumlu yönde etkileyecek-
tir. Taşeron işçilerin kadroya 
alınması konusunda ise, önceki 
hükümetler döneminde büyük 
ölçüde tamamlanmış çalışma-

nın ilk 100 günde hayat bul-

ması da, yukarıdaki adımların 

tuzu, biberi olur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, yaklaşık iki yıldır, 

Türkiye’de faizlerin yüksek 

olduğundan ne zaman söz 

etse, kimi çevreler garip bir 

tutumla, konuyu hep Merkez 

Bankası para politikası faiz 

oranına getirdiler ve ‘TCMB 

üzerinde siyasi baskı oluş-

turuluyor’ iddiaları ile, konu 

ne yazık ki başka noktalara 
çekildi. Oysa, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın bahsettiği husus, 
Türkiye’de reel sektörün, 
yatırım amaçlı ve işletme 
sermayesi amaçlı olarak, çok 
ağır bir maliyetle kaynak kul-
landığıydı. Bu nedenle, ilk 100 
günde, reel sektörün finans-
man imkanlarının maliyetle-
rini aşağı çekecek tedbirler, 
kısmen kamu yükleri, kısmen 
de bankalarca uygulanan kimi 
harç ve giderlerde anlamlı in-
dirimler yapılması gerekiyor. 
İlk 100 günün içinde, teşvik-
lerin yeniden yapılandırılması 
adına atılacak adımlar ise, 
sonraki 300 ve 500 gün için 
anlamlı olacaktır. 64. Hükü-
met iyi bir tempo ile başlarsa, 
Türk reel sektörünün de 
yüzünün daha fazla güleceği 
bir 2016 yılı görebiliriz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de 
faizlerin yüksek olduğundan ne zaman söz etse, kimi 
çevreler ‘TCMB üzerinde siyasi baskı oluşturuluyor’ 
iddiaları ile, konuyu başka noktalara çektiler. 
Oysa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği husus, 
Türkiye’de reel sektörün, yatırım amaçlı ve işletme 
sermayesi amaçlı olarak, çok ağır bir maliyetle 
kaynak kullandığıydı.

*İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği 

(MOBİLSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Her kesime destek
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2016 Türkiye açısından 
seçimsiz bir yıl olacak. 
Dolayısıyla temelde eko-
nomik açıdan olumlu bir yıl 
olması beklenebilir. Ancak 
diğer bazı faktörler 2016 
yılının zorlu bir yıl olacağını 
gösteriyor.

Bunların başında Rusya ile 

yaşanan kriz geliyor. Rusya 
siyasi sebeplerle Suriye’de 
gerçekleştirmeye çalıştığı 
operasyonlarda uçağını 
kaybedince Türkiye’ye karşı 
ekonomik yaptırımlar uygu-
lama kararı aldı. Türkiye’nin 
de bu yaptırımlara cevabı 
olabilir. Zira Türkiye Rus-
ya’ya karşı ciddi bir ticari 
açık veriyor ve Rusya’dan 
yaptığı enerji dışı ithalat 
dahi Rusya’ya yaptığı ihra-
catın çok üzerinde. 
Ancak, her şeye rağmen, 
Rusya’nın yaptırımları ma-
kine, otomobil, yaş meyve 
sebze gibi ürünlerde ve 
turizmde sıkıntı yaşayacak 
Türk ekonomisi. Yaptırımla-
rın, karşılıklı olarak devam 
etmesi, her iki ülkeye de 
zarar verecek. Türkiye, 
etrafındaki Suriye ve Irak 

gibi ülkelerin içinde bulun-
dukları durum sebebiyle bu 
ülkelere ihracatta sıkıntı 
yaşıyor. Bunlara Rusya’nın 
da eklenmesi, ihracatın 
büyümeye yaptığı katkıyı 
daha da düşürecek. Öte 
yandan, dolar bazındaki 
ihracatın parite sebebiyle 
düşmesi de yine büyüme 
üzerinde olumsuz etki yap-
maya devam edecek. 

Bu durumda, ihracatçıla-
rımız alternatif pazarlara 
bakarken, 2016 yılında 
büyümenin iç talebe dayan-
ması gerekecek. İç tüketi-
min büyümesi ise tüketici 
kredisi hacmindeki yavaşla-
ma tarafından kısıtlanacak. 
Yani, kamu harcamalarının 
büyüme üzerindeki etkisi 
önem kazanacak. 
Öte yandan, dünya ekono-

misinin Türkiye üzerinde 
olumlu etkileri de olacak. 
Bunların başında dış pazar-
larda olası kısmi canlanma 
ve enerji fiyatlarındaki düş-
me geliyor. Bu ikincisi, enf-
lasyonun düşürülmesi sü-
recinde faydalı olacak. Eğer 
tarım fiyatları da uzun süren 
menfi etkilerinden sonra bu 
yıl içinde olumlu seyrederse 
enflasyon alanında mesafe 
katedebilecek. 

Dünya ekonomisi
Dünya ekonomisinde, 2016 
yılında hem mal fiyatlarının 
düşük seviyelerde kalması 
hem de büyüme oranlarının 
düşmeye devam etmesi 
bekleniyor. Meta fiyatları-
nın düşük seyretmesi enerji 
fiyatlarını da etkileyecek, 
dolayısıyla yer altı kaynak-

Dünya ekonomisinin Türkiye üzerinde olumlu etkileri olacak.
Bunların başında dış pazarlarda olası kısmi canlanma ve enerji fiyatlarındaki
düşme geliyor. Bu ikincisi, enflasyonun düşürülmesi sürecinde faydalı olacak.

2016 Türkiye 
açısından seçimsiz 
bir yıl olacak

Prof. Dr.  

Murat Yülek*

2016 yılı ekonomik görünümü:

DÜNYA ve TÜRKİYE

Prof. Dr. Murat Yülek
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Prof. Dr. Murat Yülek

*İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi

larına sahip olmayan ülke-
lerde cari dengeye olumlu 
etki edecek. Cari dengeler-
deki olumlu etki, büyüme 
oranının düşmesindeki 
menfi etkinin kısmi olarak 
azalmasına neden olacak.

Dünya ekonomisindeki 
büyüme oranı 2015 yılında 
IMF tarafından 3,1 olarak 
belirlenmişti. 2016 büyüme 
beklentisi IMF tarafından 
Temmuz ayında revize 
edilerek 3,8 düzeyinden 3,6 
seviyelerine çekildi. Yeni yıl 
ile birlikte dünya ekonomi-
sinin büyüme oranında yeni 
revizyonlar da gündeme 
gelebilir. Dünya ekonomisin 
yavaş büyümesinde özellik-
le gelişmekte olan ülkelerin 
ortalamayı aşağı çekmesi 
etkili oluyor. Fakat, Endo-
nezya örneğinde olduğu 
gibi gelişmekte olan Asya 
ekonomilerinde büyüme 

oranları nispeten biraz daha 
yüksek. 

Gelişmiş ülkeler 
yavaş büyümeye 
devam edecek
Amerika Birleşik Devletleri 
hariç gelişmiş ekonomiler 
2016 yılında büyümelerini 
yavaş bile olsa sürdüre-
cekler. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin 2016 yılı 
ekonomik büyümesi IMF 
tarafından yüzde 2,8 olarak 

beklense de, dolar endeksi-
nin yüksek kalmaya devam 
etmesiyle ABD büyüme 
oranının 2016 yılında yüzde 
2,5 düzeyinin altında ger-
çekleşmesi muhtemel. Avro 
Bölgesi’nde ise büyüme 
oranının 2016 yılında 1,5 
seviyelerinde seyretmesi 
bekleniyor.

Asya ekonomileri büyümesi 
aşağı yönlü olsa da, Avrupa 
ve Amerika’ya göre yüksek 
olacak. 
2014 yılında 7,4 büyüyen 

Çin’in 2016 yılında 6,3 

seviyelerine kadar düşmesi 

bekleniyor. Ancak 2016 

yılında başlayacak olan 13. 

Kalkınma Planı ile birlikte, 

büyüme oranının yüzde 6 

seviyelerinde kalması, kişi 

başı milli gelir artışının 

sürdürülmesi hedefleniyor. 

IMF tahminlerine göre Hin-

distan’da ise büyüme oranı 

2015 yılında 7,3, 2016 

yılında ise 7,5 düzeyinde 

gerçekleşmesi bekleniyor. 

Böylece Hindistan en büyük 

ikinci dünya ekonomisi olan 

Çin’in önüne geçmiş olacak. 

Zengin yer altı kaynaklarına 

sahip Ortadoğu’da ise, enerji 

fiyatlarının düşüşü ülkeleri 

olumsuz etkileyecek, 2016 

yılında büyüme oranları bu 

bölgede yavaşlayacak.

2016 yılında büyümenin iç talebe dayanması 
gerekecek. İç tüketimin büyümesi ise tüketici 
kredisi hacmindeki yavaşlama tarafından 
kısıtlanacak. Yani, kamu harcamalarının büyüme 
üzerindeki etkisi önem kazanacak.
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MAKALE

Dünya ekonomisinin Türkiye üzerinde olumlu etkileri olacak.
Bunların başında dış pazarlarda olası kısmi canlanma ve enerji fiyatlarındaki düşme geliyor.

Bu ikincisi, enflasyonun düşürülmesi sürecinde faydalı olacak.

Türkiye’nin 
ekonomik olarak 
eli güçlenecek

2015 biterken…

TASARRUF

Melikşah Utku - Ömer Emeç
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A
vrupa Birliği ile 
tekrar hız kaza-
nan ilişkiler Tür-
kiye ekonomisini 

önümüzdeki dönemde po-
zitif etkileyecek gelişmeler 
arasında. Özellikle Avrupa 
Merkez Bankası’nın parasal 
genişlemeyi sürdürecek ol-
ması, Türkiye ekonomisinin 
dış kaynak bulmakta elini 
güçlendirecek önemli ge     
lişmelerden biri diyebiliriz.

Türkiye son 1,5 yılda yaşa-
dığı 4 seçim ve sert geçen iç 
politikaya rağmen 2015 3. 
çeyrekte büyümeye devam 
etti. GSYH 2014 yılının aynı 
çeyreğine göre %4 arttı, 
dokuz aylık büyüme ise 
%3,4 olarak gerçekleşti. Bu 
büyüme rakamları beklenti-
lerin üzerinde ve beklenti-
leri arttırdı diyebiliriz. 2015 
yılsonu GSYH büyümesinin 
%3’ün üzerinde gerçekleş-
mesi yüksek bir ihtimal…

Özellikle, yenilenen seçim-

lerden sonra güçlü bir tek 
parti iktidarının yakalanmış 
olması, önümüzdeki dö-
nemde Türkiye’ye olan iç ve 
dış güveni pozitif anlamda 
etkileyecektir, nitekim bu 
durum hâlihazırda bile ra-
kamlara yansımaya başladı.  
Örneğin, Tüketici Güven 
Endeksi, Kasım ayında bir 
önceki aya göre %22,9 
oranında arttı; Ekim ayında 
62,78 olan endeks Kasım 
ayında 77,15 oldu. Parite 
ve finansal piyasaların ise 
seçim ertesinde gösterdiği 
olumlu performans da bunu 
kanıtlar nitelikte. 
Bununla birlikte yıl sonuna 
doğru Avrupa Birliği ile 
tekrar hız kazanan ilişkiler 
Türkiye ekonomisini önü-
müzdeki dönemde pozitif 
etkileyecek gelişmeler 

arasında. Özellikle Avrupa 
Merkez Bankası’nın parasal 
genişlemeyi sürdürecek ol-
ması, Türkiye ekonomisinin 
dış kaynak bulmakta elini 
güçlendirecek önemli geliş-
melerden biri diyebiliriz. 

Ancak, madalyonun diğer 
tarafında bölgenin önemli 
aktörlerinden ve en büyük 
dış ticaret ortaklarımızdan 

Rusya ile yaşadığımız “ger-
ginlik” ve Ortadoğu’da artan 
gerilime ek olarak Güneydo-
ğu ve Doğu Anadolu’daki ge-
lişmeler 2016 yılı içerisinde 
dikkatli yönetilmesi gereken 
riskler arasında.

2016’ya girerken
2015’i kapatıp 2016’ya gi-
rerken, yaşadığımız birtakım 

gelişmelerin 2016 yılı dina-
miklerini ciddi şekilde etki-
leyebileceğini söyleyebiliriz. 
Bu gelişmeleri 3 ana başlık 
altında belirtmek gerekirse; 

1) FED Faiz Kararları
2) Emtia Fiyatları Seyri 
3) Çin Ekonomisinin Durumu

FED’in faiz kararları
2015 yılı son toplantısında, 
neredeyse 10 yıl aradan 
sonra faiz arttıran FED, 
gelişmelere bakılırsa 2016 
yılında da faiz artırımını 
sürdürecek gibi duruyor. 
Dolayısıyla, 2016 yılında 
küresel ölçekte dolar ve 
yerel faizlerin yükseleceğini 
düşünebiliriz. 

2016 yılında doların diğer 
para birimlerine karşı 
değer kazanması devam 
edebilir. Ancak, Avrupa ve 
Japonya’da genişleyici para 
politikasının devam etme-
si sebebiyle Euro ve Yen 
faizlerinin düşük kalması 
beklenebilir. 

Emtia fiyatları seyri 
Emtia fiyatlarında 2016 
yılında da 2015 yılı sevi-
yelerinde ve zayıf kalacağı 
beklenmektedir. Hatta 
zayıf emtia fiyatlarının 
yıllarca sürebileceği de 
belirtilmektedir. Bu durum, 
emtia ithalatçısı konu-
munda olan ülkeleri pozitif 
etkilerken, emtia ihracatçı-
sı ülkeleri negatif biçimde 
etkileyecektir. 

Çin ekonomisinin 
durumu
Çin ekonomisi içine girdiği 
yapısal dönüşüm ve “yeni 
normal” olarak adlandırdığı 
sürdürülebilir büyüme poli-
tikası nedeniyle yavaşlıyor. 

En büyük dış ticaret ortaklarımızdan Rusya ile 
yaşadığımız “gerginlik” ve Ortadoğu’da artan 
gerilime ek olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki 
gelişmeler 2016 yılı içerisinde dikkatli yönetilmesi 
gereken riskler arasında.
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Ancak, Çin’deki yavaşlama 
küresel ekonomiyi orta ve 
uzun vadede tehdit edebilir.

Çin ekonomisinde artabi-
lecek ivme kaybının; dış 
ticaret hacmi üzerinden, em-

tia fiyatlarını baskılayarak 
deflasyonist etkileri arttır-
ması ve küresel ekonomiyi 
etkilemesi ihtimali gündeme 
gelebilir. Ayrıca, Çin verile-
rinin güvenilirliği tartışması 
ise kaygı verici durumu daha 
da arttırmaktadır.

2016 yılında 
Türkiye’de yapısal 
reformlar şart!
FED faiz artırımı ile Tür-
kiye’deki faizler de yukarı 
yönlü hareket edebilir. 
Nitekim FED faiz artışın-
dan sonra Merkez Bankası 
beklenti anketinde Türki-
ye’de de faizlerin artacağına 
yönelik bir beklenti oluş-
muştur. Emtia fiyatlarının 
düşük seyrinin ise Türkiye 

ekonomisini hem cari açık 
hem de enflasyon noktasın-
da pozitif şekilde destekle-
yeceğini söyleyebiliriz 

2016 yılında genel ola-
rak, Türkiye ekonomisinin 
taşıdığı riskleri yönetebile-
ceği, (FED faiz artışı, Rusya 
ve Ortadoğu ile ilişkiler 
vb) siyasi istikrar ve Avru-
pa Birliği ile gelişen yeni 
sürecin de pozitif etkisi ile 
hedeflenen %4 büyümeyi 
yakalayabileceği söylenebi-
lir. Ancak, 2016’dan başla-
mak üzere, ekonomi yöne-
timinin özellikle yapısal ve 
sosyal reformları ciddi bir 
şekilde gündemine alması 

GSYH’de hedeflenen büyü-
menin gerçekleşmesi için 
elzem görünüyor. Yapısal 
reformların en önemlileri 
arasında, yatırım-tüketim 
dengeli büyüme modelinin 
geliştirilmesi ve cari açığın 
düşürülmesi bulunmaktadır.

Yatırım-tüketim 
dengeli büyüme 
modeli
Türkiye ekonomisi büyüme-
ye devam ediyor; seçimler 
ve siyasi belirsizliklerin 
yaşandığı bir dönemde %4 
ile beklentilerin üzerinde 
büyüdü. Ancak, büyümenin 

kompozisyonunun ayrıca 
analiz edilmesi gerekmek-
tedir. Türkiye ekonomisinin 
yapısal bir sorunu olan iç 
tüketim odaklı büyüme 
2015’te de devam etti.

GSYH’nin %4’lük büyümesi-
nin %3’ü tüketimden sağlan-
mıştır. Bu %3’lük büyümenin 
2,2%’si özel tüketim, 0,8%’i 
ise kamu tüketiminden 
kaynaklanmıştır. Geri kalan % 
1’lik büyüme stok artışından 
kaynaklanmıştır; stok artışı 
önümüzdeki dönemde üretim 
üzerinde baskı oluşturabilir. 

Yatırım tarafı ise yeniden 
daralmaya geçmiş ve özel 



sektör yatırımları 2015 yılı-
nın 3. çeyreğinde özel yatı-
rımların -0,1% ile büyümeye 
negatif katkısı olmuştur.
Türkiye’nin uzun vadeli sür-
dürülebilir ve istikrarlı bir 
büyüme yakalayabilmesi için 
yatırım ve tüketim dengesi 
gözetilen bir büyüme modeli 
politikası izlemesi gerek-
mektedir. 

Cari açığın 
düşürülmesi 
Türkiye her ne kadar 2015 
yılında emtia fiyatlarının düşü-
şünden ve dış ticaret hacminin 
daralmasından kaynaklı cari 
açıkta bir iyileşme yaşadıysa 
da cari açık ve finansman soru-
nu kalıcı bir şekilde çözüle-
memiştir. Bu sorunun çözümü 
için üretimin ithalata dayalı 
yapısının değişmesi ve düşük 

olan iç tasarruf oranlarının 
arttırılmasının sağlanması 
gerekmektedir.

Sonuç yerine
2016 ekonomik büyüme 
modeli dış finansmana dayalı 
olan, gelişen ekonomiler için 
2015’e göre kolay bir yıl olma-
yacağı söylenebilir. Türkiye ise 
bu noktada parasal genişleme 
süreci içerisinde olan Avrupa 
Birliği ile tekrar hızlandırdığı 
süreç ile pozitif ayrışabilir. 

Ancak, bu durumun kalıcı hale 
gelmesi için yapısal ve sosyal 
reformların hızlıca uygulanma-
sı gerekmektedir. Sadece cari 
açık ve yatırıma değinmekle 
birlikte anayasaya, eğitim, 
adalet gibi yapısal ve sosyal 
reformların da ekonomiye 
önemli katkılar sağlayabilece-
ğini belirtmekte fayda var.
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Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor; 
seçimler ve siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir 
dönemde %4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. 
Ancak, büyümenin kompozisyonunun ayrıca analiz 
edilmesi gerekmektedir.

BEREKET GÜNDEM
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‘Su’yun gizemli 
yolculuğunda
hakikati aramak

Röportaj: SELAMİ TÜRKOĞLU

Kendi kültür ve 
medeniyetimizle 

ilgilenenlerin 
çoğalmasında ismi ilk 

akla gelenlerdendir 
Hikmet Barutçugil. 

Özellikle ebru sanatının 
gelişmesinde ve gençler 

tarafından sevilmesinde 
onun ortaya koyduğu 

gayret takdire şayandır.



Türkiye’de geleneksel sanatlar 

bir ivme yakaladı. Bu gelişimi 

nasıl yorumluyorsunuz?

Benim de başlamak istediğim 

mevzu ile ilgili sordunuz. Ne 

oldu da üzeri kapatılmış, kül-

lenmiş, unutturulmuş, şuur 

kaybettirme politikalarıyla 

bir kenara itilmiş sanatları-

mız birden gündeme geldi?

Birincisi; yalnız Türkiye’de de-

ğil, bütün dünyada geleneksel 

sanatlara bir yöneliş başladı. 

1789 Fransız ihtilali ve onu 

takip eden Sanayi Devrimi 

sonrasında insanların ruh 

halleri de değişmeye başladı. 

Dünyayı daha materyalist 

gözle görmeye başladılar. 

Para, şan, şöhret gibi duygu-

lar ön plana çıkarken, insani 

değerler azaldı. Doğal olarak, 

insanların iç dünyaları sanat 

eserlerine de yansıdı. Ortaya 

çıkan sanat eserlerine bakın-

ca sanatçıların kendi iç dünya-

larını görüyorsunuz. Ama bu, 

düşünen, insani değerleri ön 

plana çıkmış insanları rahat-

sız etmeye başladı. Çünkü 

arkasında bir dayanağı yok, 

felsefesi yok. Derin kökleri 

olmayan şeyler sanat eseri 

olarak kabul edilmeye başlan-

dı. Bu arada kendi sanatlarını 

yüceltmek için, yüzyıllardır 

süregelen geleneksel sanatla-

rı da farklı bir sınıfa koydular. 

Zanaat sınıfına koydular. Yani 

art ve craft diye ayırdılar. 

Zanaatkârların eserlerini bir 

alt sınıfmış gibi göstererek 

kendi yaptıklarını yüceltmeye 

başladılar. Bunların büyük bir 

kısmının aldatmaca olduğu 

ortaya çıkınca, aklıselim sahi-

bi insanlar gerçek sanatlar ne-

lerse onları aramaya ve “tarz-ı 

kadim” dediğimiz geleneksel 

sanatlara yönelmeye baş-

ladılar. Onların arkasındaki 

duygu ve düşünceyi anlamaya 

çalıştılar. 

Batı ve Doğu sanatları 
çok farklı yerdeler
İkinci olarak; özellikle doğu 

ve İslam sanatlarına ilgi du-

yarken, bunun temel pren-

siplerini düşünmeye başladı 

insanlar. Çünkü son 200 yıllık 

yakın tarihimizde, Osman-

lı’nın son dönemlerinde 

batılılaşma hareketleri çerçe-

vesinde kendi sanatlarımıza 

batılı gözüyle baktırılmaya 

zorlandık. 

Batı ve Doğu sanatları temel-

leri açısından çok farklı yer-

deler. Bakın, bir iyi bir kötü 

demiyorum, biri başka, biri 

bir başka diyorum. Her sanat 

akımının kendi iç kuralları ve 

estetiği vardır. Özetleyecek 

olursak; batı sanatları göze 

hitap eder, akla hitap eder. 

Para ve şöhret ön plandadır. 

Yani materyalisttir. 

Ama doğu sanatları öyle değil-

dir. Doğu sanatları gönül gö-

züyle görülen, içerisinde ilahi 

güzellik arayışının var olduğu 

bir sanattır. Bunu da merhum 

Necip Fazıl Kısakürek bir 

beyitte şöyle izah ediyor:

Anladım işi,

sanat Hak’kı aramakmış 

Marifet bu,

gerisi çelik çomakmış.

Onun için, sanatçının yaptığı 

eserde sadece estetik yetmi-
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Bir söyleşiden çok ders niteliğinde geçen sohbetimizde “ebru duası”nın açtığı ufukları
ve sanatçının yeniden tarifini dinledik kendisinden. Ömrünü ebru sanatına vakfetmiş olmanın 

olgunluğuyla eserlerine, aslında ebrunun tanımı olan ifade ile “Hikmet-i Hüda” diye imza
koyan bir ustayı, Hikmet Barutçugil’i sayfalarımıza misafir ediyoruz.

Ebru sanatı, en eski Türk kâğıt süsleme 
sanatlarındandır. Orta Asya dillerinden 
Çağatayca’da “hare gibi, damarlı” anlamı-
na gelen ‘Ebre’ kelimesi Ebru sanatının 
bilinen ilk adıdır.

İpek Yolu ile İran’a gelen sanat, burada 

su yüzü ‘Abru’ veya bulut gibi ‘Ebri’ ola-

rak isimlendirilmiştir. Daha sonra Türk-

lerle birlikte Anadolu’ya gelen bu sanatın 
adı ‘Ebru’ olarak dilimize yerleşmiştir.

Şu an Avrupa’da ‘Marbling’ diye bilinen 
Ebru 17. yüzyılda Avrupa’ya ‘Türk kâğıdı’ 
adıyla gitmiştir.

Ebru, görsel zarafetinin 
yanı sıra, bizlere mikro 
ve makro alemlerden, 
çıplak gözün göreme-

yeceği ilginç güzellik-

ler sunar.

EBRU SANATI HAKKINDA



yor. Estetik kelimesi Yunan-

ca “duyu bilimi” anlamına 

geliyor. Yunanlı sofistler, 

Aristolar, Sokratlar, metafi-

zikle ilgilenmeye başladıkları 

dönemde Allah’ın varlığını 

ispat için 7 tane temel delil 

ortaya koydular. Bu delil-

lerden bir tanesi de estetik; 

kâinatın doğuşu, batışı, 

güneş, ay, nizam, denge, oran 

gibi kavramlar…

Ama doğu (İslam) sanatla-

rında Allah’ın varlığını ispat 

için hiçbir delile ihtiyaç yok. 

Müslüman bir sanatçı Allah’a 

kesinlikle inanmıştır, hiçbir 

şüphesi yoktur. Biz metafizikle 

zaten iç içeyiz. Çünkü Kur’an’ı 

Kerim’de o kadar metafizik 

tanımlardan bahsediliyor ki…

Doğu sanatlarında ilahi güzel-

liği ararken teslimiyeti görü-

yoruz. Bu arayış içerisinde bir 

vecd hali vardır. Kendinden 

geçercesine bir duygu hali var. 

Dolayısıyla “estetik” tabirin-

den ziyade “letafet” kelimesi 

daha uygun düşüyor. 

Biz bunun farkına varmaya 

başladık. İlgilendiğim ebru 

sanatı bir diğer ifadeyle su 

yüzü sanatı. Çok eski bir sa-

nat. Bunun iki yüzü var. Birisi 

zahiri dediğimiz görünen 

yüzü, diğeri de batıni dediği-

miz manevi tarafıdır. Şimdi 

bu manevi tarafının farkına 

varanlar çoğalmaya başladı. 

Zaten, ebru tarihine baktığı-

mız zaman, ebru ustalarının 

tamamı mutasavvıf yönüyle 

öne çıkarlar. Bunun en önem-

li kanıtı Sultantepe’ deki 

Özbekler Dergahı’dır.

Ebru Duası aynı 
zamanda hayatın 
duasıdır
Derslere başlarken bir “ebru 

duası” okuyorsunuz. Bunu 

biraz anlatır mısınız?

Bir ebru duamız var; her 

derse başlarken biz bu duayı 

yaparız. Merhum Prof. Dr. 

Ahmet Yüksel Özemre’den 

bize intikal etti. O bir ebru 

duası olmaktan ziyade bir 

hayat duasıdır. İslam sanatla-

rının evrensel beyannamesi 

gibidir. 

Yeni neslin bu duaya katılımı 

nasıl?

İlk derslerde anlamıyorlardı. 

Ancak dersler ilerledikçe 

bu duanın idrakine varıyor-

lar. Bunun hakkında uzun 

uzun konuşuyoruz. Zira her 

cümlesi büyük manalar ifade 

ediyor.

Vuslat için ışık 
lazımdır
Materyalist bakış açısını, 

egoların zirve yaptığı sanatçı 

anlayışını bitiren bir dua diye-

bilir miyiz?

Evet. Aynen öyle. Biz zahiri 

tarafıyla ilgilenmemeye, 

Batılı gözlüğü ile bakmamaya 

çalışıyoruz. Gençlerimize 

şunu anlatıyoruz: Sanatın 

zahiri tarafı dediğimiz para 

ve şöhretin peşinden koşmak 

gölgenin peşinden koşmaya 

benzer. Gölgenin peşinden 

koşturduğunuz zaman ışığı 

arkanıza almış oluyorsunuz. 

Bu durumda ışık şiddetini 

kaybettikçe gölgeniz daha da 

uzuyor. Ne kadar hızlı koşar-

sanız gölgeniz o hız oranında 

sizden kaçıyor. Ama siz gölge 

yerine ışığa doğru koşarsa-

nız, onu yüceltirsiniz. Kaldı 

ki vuslat için ışık lazımdır. 

Nihayetinde ışık yükseldikçe 

gölgeniz size yaklaşacaktır. 

Hedef ışık olmalıdır.

Özellikle son 100 yıllık 

dönemde bu sanatlarımızın 

birçoğu kesintiye uğramış. 

Tekrar canlanması, şu andaki 

teveccüh… Bu silsileyi biraz 

anlatır mısınız?

Yakın tarihimizde bu sanatlar 

hakikaten çok aşağılandı. 

Unutturulmaya çalışıldı. Ama 

altını çamura da atsanız o de-

ğerinden bir şey kaybetme-

yecektir. Kökleri sağlam olan 

bir ağacı ne kadar keserseniz 

kesin o bir şekilde bir yerler-
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“Bismillahirrahmanir-

rahim, İlâhi Yâ Rabbi. 

Ezel’deki hükmüne uygun 

olarak bu teknede zuhur 

edecek olan nakışların, 

hilkatin nakışlarında 

meknûz olan hikmetini 

idrâkden âciz olan bu faki-

rin nefsini teshir edip de 

enâniyetini azdırmasına 

izin verme. Nefsimi, 

senin gibi bir Hâlık olma 

vehminden de, bu vehmin 

tevlid edeceği bir şirk-i 

hafîden de, hubb-ı riya-

setten de koru, yâ Hâfız. 

Fakiri ‘lâ fâile illallah’ 

sırrının edebiyle techiz et. 

Bu tekne başındaki me-

saimi senin zikrinle taltif 

ve sana olan kulluğumun 

bir nişanesi olarak kabul 

et. Destûr yâ Hakk.”

EBRU
DUASI
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den tekrar filizlenecektir. Bu 

da böyle oldu. 

1970’li yıllarda bu sanatın 

farkına vardığımda, içindeki 

o müthiş dinamizmi keşfet-

tim. Yani sadece boya ile 

kâğıt değil, bundan bambaş-

ka şeyler olur düşüncesiyle 

başladım. Şükür, bugünlere 

kadar geldik.

Her yüz yılda sadece birkaç 

kişinin uğraştığı bir sanat 

olarak bugünlere kadar geldi. 

20 yüzyılın son çeyreğine 

gelinceye kadar sadece iki 

kişi sayıyoruz: Necmettin 

Okyay, Mustafa Düzgünman. 

19. yüzyılda Sadık Efendi ve 

oğlu İbrahim Ethem Efendi. 

18. yüzyılda Hatip Meh-

met Efendi. Bir de Şah Beg 

(Şebek) Mehmet Efendi var. 

Belki başka ilgilenenler vardı 

ama ismi kalanlar bu şekilde. 

Bu, ebru sanatının zorluk 

derecesiyle mi ilgili?

Belki öyle anlatıldı ama hiçte 

öyle değil. Bu belli kişiler 

arasında, özellikle batıni 

tarafıyla ilgilenenler arasında 

bir sır olarak saklandı. Elimiz-

de yazılı ebru yapımıyla ilgili 

reçete veren bir kaynak var. 

1608’de yazılmış. Bu tarihten 

1999 yılına kadar ebru reçe-

tesi veren herhangi bir kitap 

yok. 1975’te Uğur Derman’ın 

ebru sanatını tanıtan bir kita-

bı çıktı. Kendisi ebru icracısı 

olmadığı için sadece etrafın-

da duyduklarını yazdığı bir 

kitap oldu. Sanatın varlığını 

haber vermesi açısından yine 

de önemli bir eserdir. 1999 

yılında benim bir kitabım 

yayınlandı. Bu kitaba 1973 

yılında başladığım ve büyük 

bir haz duyduğum bilgilerimi 

paylaşmak ve yaymak niyeti 

ile, 17 yıl süren çalışma neti-

cesinde bir kitap yayımladım. 

Çünkü başkasından öğrenme 

şansım olmadı. Kendim ara-

yarak ve uygulayarak, dene-

me yanılma yöntemi ile bunu 

gerçekleştirdim. Tabii bu 

süreçte yepyeni kazanımlar, 

yenilikler ortaya çıktı. Boyalı 

kâğıt olarak bilinen ebru, bu 

çalışmalarımız neticesinde 

bugün kumaşa, tahtaya, 

seramiğe uygulanabilir hale 

geldi. Resim, minyatür, gra-

vür, fotoğraf gibi sanatlarla 

da birleşti. Üniversitelerde 

bölümler kuruldu. Ezcümle 

ebru içinde farklı ekolleri 

olan bir ana sanat dalı olarak 

değerlendirilmeye başlandı. 

Bütün bunlar ilgiyi artırdı.

Yerel yönetimlerin bu konuda 

yaptığı eğitim yatırımları var. 

Bu yatırımlar, ebru sanatının 

tanıtımında ve yaygınlaşma-

sında etkili oldu mu?

Elbette oldu. Hatta Kül-

tür Bakanlığı’nın, Dışişleri 

Bakanlığı’nın da çok katkıları 

oldu. 30 sene öncesiyle şim-

dilerin arasında çok büyük 

farklar var. Bakın ben çok se-

yahat ediyorum. 25 yıl önce 

Avrupa’ya gidince insanlara 

şunu soruyordum: Türk 

kültürü denilince aklınıza ne 

geliyor? Şiş kebap, lokum, 

oryantal dans ve rakı gibi ce-

vaplar alıyordum. Çünkü hep 

onu götürmüşüz. Ama şimdi 

sanatlarımızı tanıyorlar, 

bütün dünya mermer kağıdı 

yerine ebru diyor. Ebru de-

senlerinin Türkçe adları sıkça 

kullanılıyor artık. 

Bu arada, Albaraka Türk 

Katılım Bankası’nın hat sa-

natı başta olmak üzere bizim 

sanatlarımızın gelişimi için 

ortaya koyduğu gayret çok 

manidardır. Adeta hamilik 

yaptı, ihyası için gayret 

gösterdi, destek verdi. Bu tür 

desteklerle sanatçılarımız 

daha rahat çalışma imkânı-

na kavuşuyor ve sanatımız 

ilerliyor. İbn-i Sina’nın çok 

güzel bir sözü var: “Kültür ve 

sanat ilgi ve itibar görmediği 

yerden hicret eder” der.

Özellikle ebru sanatının geliş-

mesinde zat-ı alinizin ciddi bir 

katkısı olduğu biliniyor. Sanat 

çalışmalarınızda yeterli des-

teği alabildiğinizi düşünüyor 

musunuz?

Marifet iltifata tabidir diye 

bir söz var. Bu çok doğrudur. 

Şöyle diyelim: Kaliteli ürünün 

her zaman müşterisi oluyor. 

Yaptığınız eserin hangi dere-

cede olduğunu iyi bilmeniz 

lazım. İki aylık kurslardan 

ayrılıp sergi açınca ilgi ve 

destek beklemek pek doğru 

değil. Sanatçıların dünyada 

bir kesim tarafından çok iyi 

takip edildiğini söyleyebili-
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rim. Bunlar sanatçıların ya-

şamlarına bakıyorlar. Kazan-

dığı paradan yaşam biçimine, 

kendini yenilemesinden 

eserlerindeki farklılığa kadar 

birçok konuda sanatçılar 

takip ediliyor. Oradan bir 

şey yakalarlarsa o sanatçıya 

destek veriyorlar. Bu aslında 

bizim ahilik sistemimize çok 

yakındır. Batı bu konuda biz-

den çok şey aldı. Bunlardan 

birisi ahilik sistemidir.

Sanatçı olmak 
mümkün değil!
Bu kadar emeğin ve nasihatin 

akabinde, yeni nesle neler 

söylemek istersiniz? 

Sanat için; “Sanata külli’ni 

vermezsen cüzi’ni alamazsın” 

(her şeyini vermezsen küçük 

bir parçasını alamazsın) der-

ler. Burada sanat ya nankör, 

bir küçük parça için her şeyi-

ni istiyor. Ya da o küçük parça 

o kadar kıymetli ki, bunu elde 

etmek için her şeyini verme-

ye değiyor. 

Sanatçı olmak zaten mümkün 

değil. “Sanatın sonu var mı?” 

diye sorarlar, evet sanatın 

sonu var. Biraz evvel bahsetti-

ğimiz duygularla siz bir sanat 

eseri vermeye çalışıyorsanız, o 

zaman çok şey fark ediyorsu-

nuz. Cenab-ı Allah’ın yarattığı 

sayısız güzelliği siz kendi ebru 

teknenizde görmeye başlı-

yorsunuz. Ve orada dehşete 

kapılıyorsunuz. “Acaba, yaratı-

lışla ilgili sırlar mı ifşa ediyor?” 

diyorsunuz. Kur’an’ı Kerim’de 

“Her şeyin sudan yaratıldığını 

bilmezler mi” ayeti vardır. 

Bu, bir ebru sanatçısı olarak 

“su”yun mucizesini anlama-

mızı sağlıyor. “Su”yun yaydığı 

enerjiyi keşfediyorsunuz. İşin 

sonunda anlıyorsunuz ki, tek 

bir sanatçı var: O da, Cenab-ı 

Hak’kın ta kendisidir. Ondan 

sonra ben sanatçıyım deme 

gibi bir edepsizlikten vazgeçi-

yorsunuz. 

Hikmet-i Hüda mesajı
Talebeleriyle, eserleriyle, sergi-

leriyle ebru sanatına adeta 

ömrünü vakfetmiş birisi olarak 

ilginç bir imzanız var. Bunu 

biraz açar mısınız?

Eskiden imza atmak gibi bir 

gelenek yoktu. Çünkü bu işle 

uğraşanlar az sayıdaydı ve her-

kes birbirinin çizgisini, renkle-

rini, tarzını biliyordu. Hattat-

larda imza geleneği vardı. O da 

öyle bir imza ki, kendisini hakir 

gören bir cümlenin sonuna 

kendi ismini iliştirir. Tevazu-

unun her ayrıntısını hattatın 

imzasında görürsünüz. Ancak, 

batıda illa imza atılır ki, ileride 

sanatçısı öldükten sonra 

eserin üzerine yatırım yapılsın, 

getirim sağlansın diye. Biraz 

sanatçıların çoğalması, biraz 

Batı’nın etkisiyle bir zorla-

ma oldu. Sanki imzasız eser 

değersiz esermiş gibi… Oysa 

imza bize aykırı geliyor, “ben” 

yaptım anlayışı duamızla 

ters düşüyor. Ayrıca oradaki 

“ben” bize bir duvar oluyor. 

Sanatımızda ilerleyemiyoruz. 

Bunu aşmak için ne yapalım 

diye düşünürken aklıma bu 

imza şekli geldi. Ebru’nun 

tanımı. Biz ebrunun yapılışını 

teknik olarak tanımlıyoruz. 

Ancak çıkan görüntünün ne 

olduğunu, neye benzediğini 

düşünerek 2000 yılından 

itibaren “Hikmet-i Hüda” diye 

imza atmaya başladım. Bu, bir 

anlamda ebrunun tanımıdır 

aslında. Ancak, eserlere, ge-

lecek nesilleri bilgilendirmek 

için tarih ve benlikten uzak 

ibareler konulabilir.

Ebrunun kopyası 
mümkün değildir
Hocam, önceki 

beyanatlarınızda sıklıkla 

‘birçok sanatın kopyası 

mümkündür. Ancak ebrunun 

mümkün değildir’ diyorsunuz. 

Bunu neye bağlıyorsunuz?

Ebrudaki işleyiş ezeldeki 

hükmüne uygun olarak 

tecelli ediyor. Biz de Cenabı 

Allah’ın isimlerden bir ya 

da birkaç tanesinin tecellisi 

olarak bunu ortaya çıkartıyo-

ruz. Suyun gelişi, akışkanlığı, 

renklerin birbirlerini itip 

çekmesi… Bütün bu etkileşim 

sonunda çıkan eşsiz görün-

tüler de Cenab-ı Hak’kın tek 

olduğunu bize hatırlatıyor. 

Onun içindir ki ebru, parmak 

izi, bulutların gökyüzünde 

oluşturduğu desenler, ağaç 

ve mermerlerin katmanla-

rındaki desenlerde olduğu 

gibi asla tekrarı olmayan bir 

görüntü cümbüşüdür. İç içe 

bir gizem yumağıdır.
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952’de Malatya’da doğan Hikmet 
Barutçugil, 1973’te İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 
Uygulamalı Endüstri Sanatları 

Yüksek Okulu’nda tekstil eğitimine 
başladı. Yüksek öğreniminin ilk yılında 
tanıdığı ve öğrencisi olduğu Prof. Emin 
Barın’ın teşvikiyle hat sanatına ilgi 
duydu. Hat sanatı ile ilgili çalışmalarına 
başladığı sırada ebru sanatını fark 
eden ve içindeki dinamizmi keşfeden 
Barutçugil’in bu sanata duyduğu sevgi 
kısa zamanda tüm benliğini sardı. 
Öğrencilik yıllarında araştırmalarını tek 
başına sürdürüp kendisini geliştirdi.

1977’de Akademi’den tekstil des-
inatörü olarak mezun olduktan sonra 
çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 
1978-1981 yılları arasında ihtisas 
için gittiği Londra’da araştırma ve 
çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Akade-
mik eğitimden aldığı sanat altyapısını 
gelenekli sanatlarla birleştirerek yepyeni 
ufuklar açtı. Geleneği geçmişten geldiği 
gibi yaşatırken, çağdaş yorumları ile ilgi 
alanını son derece farklı mecralara çekti.

Ebruyu her zaman bir bilim dalı gibi 
görüp geliştirmeyi hedefleyen sanatçı, 
bu sanatı yaşatmak için yaşamanın 
gereğine inandığından, günlük kullanım 
araçlarından iç mimaride kullanılan 
malzemelere kadar birçok ürün geliştirdi. 
Daha önce görülmemiş ebru yöntemleri 
denedi. Literatüre Barut Ebrusu olarak 
bilinen ebru türünü bulan kişi olarak geçti.

Türk Ebru Sanatı’nı tanıtmak ve yay-

mak amacı ile yurtiçi ve yurtdışında 108 
kişisel ve 103 karma sergi ile 169 kurs 
ve seminer, 99 konferans ve uygulamalı 
ebru gösterimi ile 6 sanat terapisi 
gerçekleştirdi.

Royal College Of Art (Londra), Interna-
tionale Gesellschaft für Musik-Eth-
nologie und Kunsttherapie Forschung 
(Viyana), Otonom University (Madrid), 
University of Graz (Avusturya), Basel 
Paper Museum (İsviçre), University 
of Massachusetts (Boston, ABD) ve 
Lok Virsa Museum’da (Islamabad) ve 
birçok Sanat Akademisi’nde dersler 
verdi. Hikmet Barutcugil’in eğitim 
faaliyetleri halen Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü; Ebristan, Salacak 
(İstanbul Ebru Evi), TCBMM Milli Saray-
lar Geleneksel Sanatlar merkezi ve bazı 
eğitim kurumlarında devam etmek-
tedir. Uluslararası birçok ödülleri olan 
Barutcugil’in bunlara ek olarak, London 
British Museum başta olmak üzere 
dünyaca ünlü müzelerde ve bazı özel 
koleksiyonlarda sürekli olarak sergile-

nen eserleri bulunmaktadır. Hikmet 
Barutçugil, London School of Economic 
Sience’ın düzenlediği Art in Action sanat 
festivalinde, “BEST OF THE BEST” 2012 
ödülünü alan ilk ve tek Türk sanatçıdır.

Ebru sanatı ile ilgili birçok TV programına 
katıldı, dergilerde röportajları yayınlandı, 
kongrelere bildiriler verdi. Hikmet 
Barutçugil’in yayımlanmış birçok mül-
akat ve makalelerinin yanı sıra “Ren-
klerin Sonsuzluğu”,  “Suyun Renklerle 
Dansı”, “Suyun Rüyası Ebru”, “The Dream 
of Water”, “Efsun Çiçeği”, “Ebristanbul”, 
“Siyah Beyaz Ebru”, “O’nun Şefkati”, 
“Simetri”, “Battaldan Baruta Ebruvan”, 
“Ebristan’dan Yeşerenler”, “Türklerin 
Ebru Sanatı”, “Ebrulî Mardin”, “Hikmet 
Barutcugil Minyatür Kitap”, “Ebrularda 
Mardin”, “Dostluk Defteri” ve “Traume 
auf Wasser (Almanca, İngilizce)” , “Elif 
” (4 baskı) ve “ Ebrunun Mermer Yüzü”, 
The Dream of water, Helsinki segi 
katalogu, ‘’Esma-i Hüsna’’ (2 baskı) 
adlı yayınlanmış yirmi dört kitabı 
bulunmaktadır.

Gelecek yüzyılların sanatçılarına yön 
ve ilham verecek eserleri bu günden 
planlamak amacıyla 1830 lu yıllardan 
kalan tarihi bir konağı Ebru evi haline 
getirip yaşayan bir “müze galeri”ye 
dönüştürmüştür.

“Ebristan” İstanbul Ebru Evi’nde halen 
kâğıt, kumaş, seramik, cam, ahşap gibi 
malzemeler üzerine ebru çalışmalarına 
devam etmekte; hat, tezhip, minyatür, 
cilt gibi diğer geleneksel sanatları da 
uygulayarak sürdürmektedir.
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Hikmet Barutçugil kimdir?
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7000 yıllık tarihi geçmişiyle 
birçok medeniyete ev sahip-
liği yapmış, toprağın, ateşin 
ve suyun coşkulu diyarı, çini 
sanatı ve porselenin merke-
zi, Evliya Çelebi’nin mem-

leketi, Mevleviliğin önemli 
merkezi, şehzadeler şehri, 
termal turizm ve kaplıcalar 
diyarı Kütahya ilimizi bu 
sayımızda birlikte gezmeye 
ne dersiniz.

Kütahya, Ege Bölgesi’nin İç 
Batı Anadolu Bölümü’nde 
yer alır. Kütahya gelişmekte 
olan sanayisi, zengin yer 
altı ve yer üstü kaynakları, 
üniversitesi, el sanatları ve 

tarihi ile önemli bir kenti-
mizdir. Kütahya, Germiyan 
Beyliği’ne 130 yıl başkentlik 
ve Osmanlı Anadolu Beyler-
beyliği’ne 400 yıl merkezlik 
yapmıştır. 12.043 km² yüzöl-
çüme ve 12 ilçeye sahip ilin, 
deniz seviyesinden yüksekli-
ği 949 metredir.

Kütahya ekonomisi 
gelişiyor
Kütahya’da ekonomik haya-
tın temelini tarımsal faali-
yetler, hayvancılık, maden-
cilik, çinicilik, sağlık turizm 
hizmetleri ve eğitim oluştur-

maktadır. Fakat son yıllarda 
sanayi alanında da büyük 
gelişmeler kaydedilmiştir. 6 
adet organize sanayi bölgesi 
bulunan Kütahya çiniciliğin 
merkezi haline gelmiştir.

Kütahya ilinin işsizlik oranı 
2011 yılı için % 5,87, işgücü-
ne katılma oranı % 45,6 ve 
istihdam  oranı % 42,97’dir. 
Bu değerleriyle Kütahya 
Türkiye’nin işsizlik problemi 
en az olan illerinden birisidir. 
Kütahya ilinde genç nüfusun 
ağırlığı dikkat çekicidir. 2012 
yılında il nüfusunun % 36’sı 
25 yaşın altındadır.

Kütahya ilinde Türkiye’nin 

en büyük bor ve magnezit 
yataklarının yanı sıra, linyit 
kömürü, demir, manganez, 
kaolin, bentonit, kireçtaşı, 
feldspat, gümüş, altın, alunit, 
mermer, antimuan, krom, 
bakır, kurşun, çinko ve flor 
madeni çıkartılmaktadır. 
Ayrıca Kütahya Türkiye’nin 
en büyük jeotermal kaynak-
larına sahiptir.

Şifa kapısı Kütahya 
kaplıcaları
Kütahya jeotermal kay-
naklar açısından ülkemizin 
en zengin illerindendir. Bu 
nedenle Kütahya’ya termal 

Korunan tarihi dokusu, doğal zenginlikleri ve yaşayan folklorik değerleriyle
Kütahya özellikli illerimizden biridir. Çinisiyle ünlü Kütahya’da, Avrupa ve dünyadaki 

ilk ve tek Çini Müzesi bulunmaktadır.

Müze şehir, kaplıca diyarı, çininin başkenti

KÜTAHYA

Buğrahan Kırımlı
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turizmin başkenti de denile-
bilir. Zira Türkiye de, Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile ilan 
edilen 65 termal turizm mer-
kezinden 8 tanesi Kütahya’da 
bulunmaktadır. Bu kaynak-
lar oldukça yüksek termal 
değerlere sahiptir ve sağlık 
turizmi açısından son derece 
önemlidir. Kütahya’daki ter-
mal sular romatizmadan felç 
hastalıklarına, kadın hasta-
lıklarından sinirsel rahatsız-
lıklara kadar bir dizi hastalığa 
derman olup, yerli ve yabancı 
turistlere şifa dağıtmaktadır.

Ilıca Harlek Kaplıcaları, 
Yoncalı Kaplıcaları, Emet 
Yeşil ve Kaynarca Kaplıcala-
rı, Gediz Ilıcasu Kaplıcaları, 
Gediz Murat dağı Kaplıcaları, 
Simav Eynal Kaplıcaları, 
Hisarcık Esire Kaplıcaları, 
Tavşanlı Göbel Kaplıcaları, 
Simav Çitgöl Kaplıcaları, 
Dereli Kaplıcaları, Emet Sam-

rık Ilıcası, Hisarcık Sefaköy 
Kaplıcaları, Yukarı Yoncaa-
ğaç Mürdesenk Suyu, Simav 
Naşa Kaplıcaları ilk akla 
gelenlerdir.

Kütahya mutfak 
kültürü
Kütahya’da beslenme büyük 
ölçüde ev ürünlerine dayan-
maktadır. 1960’lı yıllarda “Aşçı 
dükkanı” denen lokanta kent 
yaşamına girmiştir. Kütahya’da 
buğday ürünleri, hamurlular 
ve süt ürünleri beslenmenin 
temelini oluşturmaktadır. Ev 

makarnası denen erişte, bul-
gur ve tarhana yörede en çok 
tüketilen yiyecekler olmakla 
birlikte; Şibitli Tavuk Tridi, 
Dolamber Böreği, Cimcik, 
Kıymalı Sini Mantısı, Kıymalı 
Su Böreği, Ilıbada Dolması, 
Sıkıcık Çorbası, Tarhana Çor-
bası, Göveç, Zeytinyağlı Soğan 
Dolması, Hoşmerim, Doldur-
ma Kabak Tatlısı ilk akla gelen 
yemekleridir.

Yazdan biber, fasulye, 
patlıcan gibi sebzelerin 
kurutulması geleneği hala 
sürmektedir. Yerli halk sebze 
kurutması yanında salça, 

erişte, bulgur, nişasta, tarha-
na, turşu gibi genel tüketim 
maddelerini evde kendileri 
hazırlamaktadır. Kütahya’da 
böreklerde oldukça çeşitlilik 
görülmektedir. Günlük yiye-
cekler arasında tarhana ve 
bulgur önemli bir yer tutar. 
Cimcik denilen hamur yeme-
ği yöreye özgü yemeklerin 
başında gelmektedir.

Özel yiyeceklerin yanında 
içecek kültürüyle de ön plana 
çıkan Kütahya’da lohusa 
şerbeti, gelincik şurubu, erik 
hoşafı ve gül şurubu sevile-
rek tüketilmektedir.

Kütahya, çini sanatının Türkiye 
ve dünyadaki başkentidir. Kü-
tahya’yı bütün dünyaya tanıtan 
ve onun simgesi olan çinicilik,14. 
yüzyıldan bu yana en önemli 
sanat dalıdır. Kütahya’da üretilen 
porselenler Türkiye sınırlarını 
çoktan aşmış ve tüm dünyaya 
ihraç edilmektedir. ‘Fincancılar 
Anlaşması’ olarak bilinen dün-
yadaki ilk toplu iş sözleşmesi, 
13 Temmuz 1766 yılında Kütah-
ya’da imzalanmıştır.

DÜNYACA ÜNLÜ
KÜTAHYA ÇİNİLERİ



Buram buram tarih 
kokuyor
Evliya Çelebi’nin doğduğu 
yer olan Kütahya, zengin ta-
rihi geçmişiyle de ayrı bir gü-
zelliğe sahip. Kütahya, tarih 
boyunca Anadolu’nun önemli 
yerleşim merkezlerinden biri 
olmuştur. Kütahya geziniz 
sırasında görmenizi tavsiye 
ettiğimiz tarihi mekanları, 
müzeleri ve doğal parkları şu 
şekilde sıralayabiliriz:

Tarihi mekanlar: Kütahya 
Kalesi, Saat Kulesi, Zafertepe 
Anıtı, Dumlupınar Şehitliği, 
Tarihi Kütahya Evleri, Çinili 
Çeşme, Kapan Hanı, Kurşunlu 
Camii, Aizanoi Antik Kenti, 
Zeus Tapınağı, Stadyum ve 
Tiyatro, Sütunlu Yol, Ulu Camii 
Sakahanesi, Tellal Çeşmesi, 
Hürriyet Çeşmesi, Büyük ve 
Küçük Bedesten, Muvakkitha-
ne, Çatal Çeşme Camii, Hıdır-
lık Mescidi, Yoncalı Hamamı 
ve Mescidi, Saadet Camii, 
Timurtaş Paşa Camii, Saray 
Camii, Dilsizoğlu Hacı İbrahim 
Camii, Balıklı Camii, Hezar 
Dinari Mescidi, Aslan Bey Ca-
mii, Lala Hüseyin Paşa Camii, 
Hatuniye Camii, Dükkâncılık 
Mescidi, Ahi Aslan Mescidi, Ali 
Paşa Camii, Mollabey Camii 
ve Külliyesi, Çinili Camii, Ulu 

Camii, Karagöz Ahmet Paşa 
Camii ve Medresesi, Hükümet 
Konağı, Yeşil Camii, Cedid 
Mescidi, Eydemir Hamamı, 
Kazasker Mescidi, Bülbül 
Mescidi, Saray Hamamı, Kü-
pecik Camii, Kemer Hamamı, 
Borsa Binası, Antik Köprüler, 
Sultan Bağı Mescidi, Şengül 
Camii, Kaditler Camii, Deve 
Yatağı Mescidi, Karadonlu 
Mescidi, Ahi Evren Mescidi, 
Dönenler Mevlevihanesi, 
Küçük Hamam, Yeni Mahalle 
Hamamı, Rüstem Paşa Hama-
mı, Lala Hüseyin Paşa Hama-
mı, Şengül Hamamı. 

Müzeler: Çini Müzesi, 
Kütahya Arkeoloji Müzesi, 
Tavşanlı Belediye Müzesi, 
Dumlupınar Kurtuluş Savaşı 
Müzesi, Jeoloji Müzesi, 
Kent Tarihi Müzesi, Anadolu 
Kültür Sanat ve Arkeoloji 
Müzesi, Kossuth Müzesi, 
tarihle bugün arasında köprü 
olmaya devam ediyor.

Doğal parklar: Frig Vadisi 
Mağaraları’nın yanı sıra 
Hıdırlık, Gölcük Yaylası, 
Kaşalıç Tabiat Koruma Alanı, 
Vakıfçamlığı Tabiat Koruma 
Alanı, Mızık Çam Tabiat 
Anıtı da Kütahya’da görebi-
leceğiniz, keşfedebileceğiniz 
doğal güzellikler arasında 
sıralanabilir.

Aizanoi Antik Kenti Zeus Tapınağı, Kütahya’ya 
55 km. uzaklıktaki Çavdarhisar ilçesindedir. 
Aizanoi Antik Kenti Efes, Bergama, Side gibi 
kentlerle çağdaştır. Dünyanın ilk antik borsası 
Aizanoi’de kurulmuştur.



10 Aralık 2013 yılında 
Kütahya şubesini açarak 
hizmet zincirine 153. halkayı 
ekleyen Albaraka, geride 
kalan 2 yıllık zaman içer-
isinde Kütahya’da sayısız 
projenin hayata geçmesinde 
rol oynadı. Çininin başkenti 
olarak bilinen Kütahya’da 
büyük bir teveccüh gören 
Albaraka Kütahya Şubesi, 
özellikle KOBİ’lere sunduğu 
hizmetlerle takdir topluyor.

Albaraka Türk, Türkiye genel-
indeki 153’üncü şubesini 
Kütahya’da açtı. Albaraka 

Türk Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Yahşi, açılış 
töreninde bir konuşma 
yapmış ve Albaraka’nın 
hizmet ve yatırım hedeflerini 
Kütayalılarla paylaşmıştı. 
Katılım bankalarında şube 
sayısının artmaya devam 
edeceğini, hizmete giren 
Kütahya şubesi ile bereket 
kapılarına yeni bir halka ekl-
ediklerini ifade etmişti. 

2023 yılında
500 şube hedefi
Yahşi, “2015 yılında 200 

şube açmayı hedeflediklerini 
belirten Yahşi, “2023 yılında 
ise 500 şube açmayı hedefli-
yoruz. Türkiye’de orta ölçekli 
bir katılım bankası olmayı 
amaçlıyoruz. Gerçekten 
şube açmak istediğimiz bir 
ile 153. şubemizi açmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” 
diyerek, mutluluğunu 
Kütahyalılarla paylaşmıştı.

Şube açılışına katılan Kü-
tahya Valisi Şerif Yılmaz, 
ekonomik verilere göre, 
işsizlik rakamlarının en 
düşük olduğu illerin başında 

Kütahya’nın geldiğini, il 
ekonomisinin iyiye gittiğini 
açıklamış, Albaraka Yönetim 
Kurulu’na Kütahya’da 
açtıkları şube nedeniyle 
teşekkür etmişti.
Şube açılışına Kütahya Valisi 
Şerif Yılmaz, Albaraka Türk 
Genel Müdürü Fahret-
tin Yahşi, KUTSO Başkanı 
Nafi Güral, Prof. Dr. Ahmet 
Karaaslan, Albaraka Genel 
Müdür Yardımcısı Nihat 
Boz, eski İl Genel Meclisi 
Başkanı Seyitömer Durmuş 
ve iş dünyasından çok sayıda 
seçkin davetli katılmıştı.
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Çininin başkentinde
Albaraka rüzgarı

Çininin başkenti olarak bilinen Kütahya’da büyük teveccüh gören 
Albaraka Kütahya Şubesi, özellikle KOBİ’lere sunduğu hizmetlerle takdir topluyor.

Bereket zincirinin 153. halkası olarak hizmete açılan Kütahya şubesi, Şube Müdürü Metin Kutay Kartal önderliğinde kurulan 

profesyonel ekiple Kutahyalı girişimci, işadamı ve esnafın gücüne güç katmaya devam ediyor.



36

SÖYLEŞİ

Tarih üzerine yaptığı araştırmaları
ve yazdığı kitapları ile tanıdığımız Mustafa 
Armağan, kendisini “hakikat avcısı” olarak 

tanımlıyor. Armağan, tarihçi olmadığının 
altını çiziyor ve “Ben tarihle birlikte

düşünmeye çalışıyorum” diyor. 

Röportaj: SELAMİ TÜRKOĞLU

Tarihte
sihirli bir dokunuş 
mümkün değildir



Tarihimize yolculuk yapmak 
isteyen okuyucular için bize 
Mustafa Armağan’ı kısaca 
anlatır mısınız? 

Kendimi bir hakikat avcısı 
olarak değerlendirmeyi 
seviyorum. Gerçeklerin bize 
gösterildiği gibi olmadığını, 
olmayabileceğini, her şeyin 
arkasında maskeyi gizleyen 
birilerinin olduğunu düşü-
nüyorum. Bunu da değişik 
alanlarda ortaya koymaya ça-
lışıyorum. Sevilen ve okunan 
bir yazar olduğumu söyleye-
bilirim. Bunların ötesinde ne 
yazdığımız önemli. Bununla 
ilgili de bir derdim olduğunu, 
bu derdin yaralı muhatapla-
rını bu ülkede bulabildiğimi 
düşünüyorum. Beni mutmain 
eden de budur. Türkiye’de 
tarih piramidinin tersine 
durduğu ve bunu normale 
döndürmeye çalıştığımızı 
söyleyebilirim.

Bu kadar radikal bir durum-

dan bahsediyorsunuz?

Evet, kesinlikle. Belki bir 
temas noktası var, ama sadece 
o kadar. Tarih piramidi ters du-
ruyor. Hem Osmanlı tarihi için, 
hem cumhuriyet tarihi için bu 
deyim büyük ölçüde geçerli. 
Dolayısıyla bu derdi paylaşan 
insanlara hitap ediyorum. 
Onların da hiç az olmadığını 
biliyor ve görüyorum. 

Tarihe istediklerimizi 
söyletme hakkımız 
yok
Zaman zaman  ezber bozan 
tabirler kullanıyorsunuz. 

Hemen her kesimden tepkiler 
aldığınız muhakkak. Okuyucu 
tabanından aldığınız tepkileri 
paylaşır mısınız?

Yaklaşık 20 yıl önce tarih 
alanında yazmaya başladım. 
Ben hep görünenin arkasına 
bakmayı seven ve bu disiplin-
le zihnini şekillendirmiş olan 
birisiyim. Tarihe, biz kendi 
isteklerimizi söyletme hak-
kına haiz değiliz. Tarih kendi 
mantığına göre işler, biz onu 
anlamaya çalışırız. Tarihte 
saçma karar diye bir şey yok. 
Bize saçma geliyor, onu anla-
mayan bizleriz. Her olayın bir 
gerekçesi var. Biz kendimizi 
kontrol etmeli ve anlamaya 
yönelmeliyiz. Okuyucunun 
tepkisine gelince, ilk zaman-
lar “bu adam ne diyor” gibi 
tepkiler oldu. Ancak, zaman 
içerisinde ben kanıtları 
belgeleri ortaya koyarak bu 
ısrarımı devam ettirdim. 
Nihayetinde “aydınlandık” 
demeye başladılar. Giderek 
bu halka böylece genişledi.

Tarihte şahıslara 
güven olmaz
Okuyucu profili konusunda da 
bir değişim söz konusu…

Ben Türkiye’deki okuyu-
cunun 1999’daki okuyucu 
olmadığı kanaatindeyim. Yeni 
bilgiler, bu kadar yayın. Kaldı 
ki Albaraka Türk Katılım 
Bankası da kurumsal olarak 
bu yayınlara ciddi katkı sağlı-
yor. Bu kadar emek ve yayın 
karşısında okuyucu da eskisi 
kadar sığ bakmıyor olaylara.

Biz bir dünya 
kaybettik ve o 
dünyayı yeniden 
bulmaya çalışıyoruz
1.000 yıllık bir Anadolu 
geçmişimiz var. Özellikle son 
yüz yıllık dönemde kayıp ve 
kazanımlarımızı nasıl yorum-

luyorsunuz?

1915 ile 2015 yıllarını yan 

yana koyduğumuz zaman ka-
yıplarımızdan bahsedebiliriz. 
En başta biz bir imparatorluk 
kaybettik. Bir ulus devlete 
dönüştük. İmparatorluğun 
ortadan kalkması, sadece 
imparatorluğun dağılması 
anlamına gelmedi. Aynı 
zamanda bizim dünya görü-
şümüzde büyük bir kırılma 
meydana getirdi. Reşat Nuri 
Güntekin’in Çalıkuşu romanı 
1921-22 yıllarında yayınlan-
mıştır. Orada birçok Osmanlı 
devrine ait unsurlar, kişiler, 
karakterler vardır. Mesela 
Bağdatlı Ahmet diye birisin-
den bahsedilir. Fakat, 1936 
yılında yeni harflere çevril-
diğinde Bağdatlı Ahmet’in 
“Bağdat”ı atılır, geriye sadece 
Ahmet kalır. Bağdat artık bi-
zim değildir. Yine ilk baskıda 
çarşafla ilgili bir güzelleme 
vardır. Sonra, o bölüm de 
çıkartılır. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
1920 yılında işgal altındaki 
İstanbul kadınlarının başör-
tüleri üzerine muhteşem bir 
yazı yazar. “Sizin bu başörtü-
leriniz bizim Türklüğümüzün 
simgesidir” der. Ama, aynı 
Yakup Kadri 10 yıl sonra 
başörtüsü düşmanı olur. 

Bu süreçte yazmaya devam 
eden ve Osmanlı iklimini bu 
tarafa taşıyan Yahya Ke-
mal’dir. Yahya Kemal Os-
manlı hissiyatını Cumhuriyet 
döneminde estetize etti ve 
Akıncı Türküsü, Süleyma-
niye’de Bayram Sabahı gibi 
eserlerle o dünyayı Cumhuri-
yet döneminde ihya etti.

Yazdığı her yazı, kitap gündem oluşturan ve gerek yakın gerekse uzak  tarihimizdeki ‘bilinen 
gerçekler’i tartışmaya açan Mustafa Armağan, Osmanlı’nın yıkılışıyla ilgili “Biz bir dünyayı 

kaybettik, o dünyayı bulmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Okuyucuların ufkuna
derinlik katan tarihçi Mustafa Armağan ile tarih denizinde bir yolculuğa çıkalım istedik…
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Kes yapıştır 
ezberciliğinden 
kurtulmalıyız
İyi yapmak için nelere ihtiya-
cımız var?

Yahya Kemal’in kurduğu bu 
bağlantıyı takip etmek, bir 
bakıma topu havadan aşırtıp 
bu tarafta yeniden bir oyun 
kurmak gerekiyor. Bunu 
yapabilmek için de bilmemiz 
gerekiyor. Yani “ne oldu, ne 
yaptık” diye düşünmeliyiz. 
Mimar Sinan bu dünyayı nasıl 
kurdu? Sedefkar Mehmet 
Ağa gibi bir adam Sultanah-
met gibi bir eseri nasıl ortaya 
koydu? 

Cumhuriyetin, ilelebet 
payidar olmak gibi bir iddiası 
vardı. İyi de neyinle payidar 
olacaksın? Boğaziçi Köprü-
süyle mi, gökdelenlerle mi? 
Ne kalacak, 200 yıl sonra 
İstanbul’a gelenler yine Aya-
sofya’yı görecek, Süleyma-
niye’yi görecek, yine Sulta-

nahmet Camii’ni görecekler. 
Kültürel anlamda bir şeyler 
ortaya koyabilmek için daha 
derinleştirilmiş bir sentez 
çabasının içine girmemiz 
gerekiyor. Bu da, en yakın-
daki Osmanlı birikimimizle 
mümkün olabilir. 

Adil Muzaffer ismi 
neden bilinmez?
O günlerin başarılarında kilo-
metre taşı olan birçok ismi, biz 
bugün bilmiyor ve tanımıyoruz 
galiba…
Bilmemizin önünde çok bü-
yük engeller var. Harf inkılabı 
yapıldı mesela. Kolay okuma 
yazma öğrenmek için harf 
inkılabı yapıldığı anlatılıyor. 

Okuma yazma öğrendiniz. 
Ne kazandınız? Size ne 
getirdi. Bugün Türkiye’de kaç 
gazete satılıyor, kaç kitap 
satılıyor, araştırma sayımız 
ne kadar? 78 milyon insanın 
yaşadığı bir ülkede 500 adet 
kitap mı basılmalıydı? Bu mu-
dur ulaşılmak istenen nokta! 

At kanından elde edilen dif-
teri serumunu ilk defa bu ül-
kede Adil Muzaffer Bey isimli 
bir doktor buldu. Abdülhamit 
Han döneminde yaşamış 
bir doktor. Başlangıçta bir 
Fransız doktorla birlikte çalı-
şıyorlardı. Literatürde bu iki 
doktorun ismi birlikte anıldı. 
Ama cumhuriyet devrinde 
biz Adil Muzaffer Bey’in is-

mini sildik, Fransız doktorun 
bulduğunu yazmaya başladık. 
Bakın bu kendi değerlerimi-
ze ihanettir. Kendi değerini 
dışlar ve uzaklaştırırsan, o 
zaman bir başarı yakalaman 
mümkün değildir. 

Çiçek hastalığının aşısı ile 
ilgili benzer bir durum var. 
1700’lü yılların başında 
dönemin İngiliz elçisinin eşi 
Leydi Montekü (Lady Mary 
Wortley Montagu) İstan-
bul’a gelir. Misafir olduğu bir 
evde yaşadıklarını anılarında 
anlatan Leydi Montekü çiçek 
aşısına nasıl şahit olduğunu 
hayranlıkla ifade eder. Leydi 
Montekü, kendi çocukları 
için bu uygulamanın yapılma-
sını talep eder ve yaptırır.

İki yıl sonra İngiltere’ye 
dönen Leydi Montekü, bu 
yaşanan olayı kendi ülke-
sinde anlatır. Salgın hastalık 
yaşayan çocukları tedavi 
etmek için hekimlerden, 
aynı uygulamayı yapmalarını 
ister. Doktorlar adeta isyan 
ederler. “Bu saçma uygula-
mayı nasıl bize uygulatmaya 
kalkışırsın. Bu önlenemeyen 
bir hastalık. Sen nasıl Allah’ın 
işine karışırsın” diye tepki 
gösterirler. Hatta kadını taş-
latmaya kalkışanlar olur. 

Aynı olay Türkiye’de olsa; 
‘bu yobazlar yüzünden, bu 
gericiler yüzünden bu hale 
geldik’ denirdi. Ama İngil-
tere’de olunca bunu kitap-
larımız yazmıyor! Ben de 
bunu soruyorum: Niçin ders 
kitaplarımızda bu yazılmaz! 

Ticari ajanlar 
dış sermayeyle 
bütünleşti
Osmanlı’nın son dönemleri 
için ticaretle ilgilenilmediği, ti-
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Mustafa Armağan Kimdir?
Urfalı bir anne babanın 
çocuğu olarak Cizre’de 

dünyaya geldi. Çocukluğu 
Gaziantep’te, ilk gençlik 

dönemi ise Bursa’da  geçti. 
1981 yılında İstanbul’a geldi 
ve geliş o geliş… Burada üni-

versiteyi okudu, üniversite 
sonrası Babıali’de iş hayatına 
atıldı. Çeşitli yayınevlerinde 

çalıştı. Üç derginin yayın 
yönetmenliğini yaptı. 50’ye 
yakın kitap yazdı. Kitapları 
yaklaşık olarak 1,5 milyon 

adet sattı. Makalelerinin 
sayısını hatırlamıyor. Şu anda 
Derin Tarih Dergisi’nin yayın 

yönetmenliğini yapıyor.

Tarih piramidi ters duruyor. Belki bir temas noktası 
var, ama sadece o kadar. Hem Osmanlı tarihi, hem 
cumhuriyet tarihi için bu deyim büyük ölçüde geçerli.
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Bugün Türkiye’de kaç gazete satılıyor, kaç kitap 
satılıyor, araştırma sayımız ne kadar? 78 milyon 
insanın yaşadığı bir ülkede 500 adet kitap mı 
basılmalıydı? Bu mudur ulaşılmak istenen nokta!

caretin ve zanaatin gayrimüs-
limlerin kontrolünde olduğu 
eleştirisi var… 

Bu bir başka efsane. Müs-
lümanların ticaretle ilgilen-
mesini yasaklayan herhangi 
bir emir yoktur. Ancak, 
Osmanlı’da Ermeniler, 
Rumlar ve Yahudiler askere 
gitmedikleri için ticaret ve 
zaanatle ilgilenme imkanları 
fazlalaşıyordu. Bu da serma-
ye birikiminin güçlenmesini 
sağlıyordu. Bu meselenin 
ticareti sevmemekle bir 
alakası yok. Osmanlı ekono-
misinin küresel ekonomiyle 
bütünleşmesi sürecinde 
içerdeki gayrimüslim ticari 
ajanlar dış sermayeyle 
bütünleşme yoluna gittiler. 
Onların son dönemde iyice 
öne çıkmaları ve sermayeye 
sahip olmalarının gerçek 
sebebi budur. 

Tarih Araştırmaları 
Enstitüsü kurulmalı
Tarihi araştırmalarınızda 
faydalandığınız unsurlar neler-
dir? Türkiye’de araştırmalara 
yeterli destek verilebiliyor mu?

Katiyen verilemiyor. Onu 
söylemeliyim. Ellerinde 
imkan olan kurumlarımız, 

istidatlı gençleri destekleme-
li, onların arkasında durabil-
meli. Onlara bir fon ayrılmalı 
ve bu fon araştırmalarda en 
verimli şekilde kullanılmalı. 
Türkiye’de araştırma yapma-
ya gidecek yol parası olma-
yan, bir dergi /kitap alama-
yan insanların var olduğunu 
biliyoruz.

Bu anlamda, Tarih Araştırma-
ları Enstitüsü diye bağımsız 
bir enstitü kurulmalı. Buna 
vakıflar ve işadamları destek 
vermeli. Bu enstitü bilgi ve 
belgeleri bir havuzda topla-
yarak araştırmacılara kaynak 
oluşturmalı. Türkiye’nin en 
önemli meselelerinden birisi 
bu eksikliktir. 

Tarih çözülecek bir 
problemdir
Yeni nesil tarihçi adaylarımız 
var. Nasıl başlamalılar, nelere 
dikkat etmeliler? 

Öncelikle doğru soru sor-
mayı öğrenmeleridir. İngiliz 
tarihçi Henry Thomas Buck-
le, “Tarih çizilecek bir resim 
değil, çözülecek bir prob-
lemdir” der. Soru sormayı 
bilen insan yetiştiremiyoruz. 
Gençlerin soru sorma kabi-
liyetlerini bastırıyoruz. Im-

manuel Kant der ki, “Soru 
sormak cevabın yarısıdır”. 
Önemli olan doğru soru 
sormayı öğrenmektir. 

Tarihe soru sorma alışkan-
lığını kazanmalarını tavsiye 
edebilirim. 

Tarih, kendini hemen ele ve-
ren bir olgu değildir. Bir tarifi, 
bir kitabı, bir belgeyi oku-
yunca her şey aydınlanmaz. 
Hiçbir belge bize gerçeğin 
tamamını vermez. Tarihte 
sihirli bir dokunuş mümkün 
değildir. Mevcut bilgilerin 
üzerine yeni bilgileri koyarak 
bir inşa süreci başlatabiliriz. 
Olaylar arasında bağlantı 
kurulmazsa tarih bize kopuk 
kopuk bir takım manasız 
bilgi kırıntıları şeklinde kalır. 
Ancak bu inşa sürecini ger-
çekleştirirlerse işte o zaman 
hakiki tarihçi olurlar.
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Katılım bankalarının önünde
önemli gelişme fırsatı var

S
akarya Üniversitesi 
(SAÜ) ile Durham 
Üniversitesi ve Türkiye 

Katılım Bankaları Birliği 
(TKBB) ortaklığıyla düzenle-
nen “Uluslararası İslam 
Ekonomisi ve Finansı 
Kongresi (International 
Congress on Islamic 
Economics and Finance-
ICISEF 2015)” Sakarya’da 
gerçekleştirildi. Önemli baş-
lıkların gündeme getirildiği 
ve üç gün süren kongreye, 
kamu ile özel sektör ekono-
mi ve finans dünyasından 
alanında uzman çok sayıda 

davetli katıldı.

Kongre bünyesinde “Katılım 
Bankacılığı: Durum Tespiti 

ve Geleceği” konulu bir 
panel düzenlendi. Panele 
moderatör olarak katılan ve 
burada bir konuşma yapan 
Albaraka Türk Katılım 
Bankası Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Yahşi, Türkiye’nin 
önde gelen eğitim kurumla-
rından Sakarya 
Üniversitesi’nde bulunmak-
tan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Kongreyi organi-
ze eden Sakarya Üniversitesi 
İslam Ekonomisi Araştırma 
ve Uygulama Merkezi’ne 
teşekkür ederek konuşması-
na başlayan Yahşi, 
“Hepinizin bildiği gibi küre-
sel ekonomideki belirsizlik-
ler devam etmektedir. 

Gelişmiş ülke ekonomileri 
merkez bankalarının zama-
nında atılmayan adımları ve 
bir türlü uygulanamayan 
kararlar nedeniyle küresel 
ekonomik problemlerin 
çözülmesi daha da zorlaş-
makta ve bu durum belirsiz-
liklerin devam etmesine 
neden olmaktadır” şeklinde 
konuştu. 

30 yıllık birikime 
sahibiz
Türkiye’de katılım bankacılığı-
nın otuz yıllık uygulama dene-
yimini geride bıraktığını hatır-
latan Dr. Fahrettin Yahşi, 
“Bankalarımız bu süre içinde 
gerek şubeleşme, gerekse 

finansal büyüklük açısından 
önemli bir mesafe aldılar. 
Sektördeki toplam şube sayısı 
1050 oldu. Özellikle istihdam 
yönü de hesaba katıldığında 
bu küçümsenmeyecek bir 
rakam. Bu sektörde yaklaşık 
17.000 kişi çalışıyor. Diğer 
yandan katılım bankalarının 
bankacılık sektörü içindeki 
toplam payı %6’ya ulaşmış 
değil. Bu durum bize katılım 
bankalarının önünde hâlâ 
önemli gelişme fırsatı olduğu-
nu göstermektedir” ifadeleri-
ni kullandı.

“Katılım bankacılığının özü, 
reel ekonomiyle ilişkisine 
dayanmakta” diyen Yahşi, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

Türkiye’de, alanında ilk kez düzenlenen uluslararası kongre olma özelliğini taşıyan İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi, 
Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
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19. Finans Sempozyumu Çorum’da yapıldı

“Kullandırdığımız kredilerin 
neredeyse tamamı reel sek-
töre gidiyor. Bu durum, katı-
lım bankacılığını ekonomik 
krizlere karşı daha dayanıklı 
hale getiriyor. Daralan eko-
nomik koşullarda dahi plas-
man yapmak zorunda olma-
ları sebebiyle, katılım banka-
larının kredi politikası, eko-
nomik krizlerin reel sektör 
üzerindeki yıkıcı etkilerini 
yumuşatmaktadır. Katılım 
bankalarının kredi politikası, 
doğrudan üretimi, istihdamı 
ve sonuç olarak da milli geliri 
artırmaktadır. Katılım ban-
kalarının bu niteliği, dünyada 
birçok kişi ve kuruluşun git-
tikçe ilgisini çekiyor. 
Ülkemizde kamu otoritesi de 
bu sağlıklı ilişkinin ekonomik 
döngüye katkısını artırmak 
için, kamu banklarının da bu 
alanda yatırım yapmasını 
uygun buldu. Önümüzdeki 

yıllarda bu farkındalığın 
daha ileri boyutlara çıkaca-
ğından hiç kuşkum yok. 
Bankacılık sektörü içinde, 
katılım bankalarının payının 
2025 yılına kadar yüzde 
15’lere ulaşacağı tahmin edi-
liyor. Bu açıdan bakıldığında 
önümüzdeki dönemde 
yabancı sermayeli yeni kuru-
luşların da sektöre girmeleri 
sürpriz olmamalı.”

Entelektüel 
sermayemizi 
genişletmemiz 
gerekiyor
Katılım bankacılığında bir 
yandan uygulama deneyim-

lerini artırırken, bir yandan 
da entelektüel sermayenin 
genişletilmesi gerektiğine 
vurgu yapan Yahşi, “Her 
banka bunu bir şekilde kendi 

bünyesinde yapmaya çalışı-
yor. Entelektüel sermayenin 
büyümesi çalışmalarına üni-
versitelerimizin katılıyor 
olması, bizim için gerçekten 
önemli ve heyecan verici. 
Üniversitelerimizin araştır-
ma merkezlerinde gerçekleş-
tirilecek çalışmalarda hem 
düşünce ufkumuzun genişle-

yeceğine hem de yeni ürün 

geliştirme yeteneğimizin 

artacağına inanıyorum” dedi.

Dr. Fahrettin Yahşi, kongre-

nin, İslami finansın daha da 

ilerlemesine katkı sağlayaca-

ğına inandığını ifade ederek, 

hayırlı olması dileğinde 

bulundu.

H
itit Üniversitesi ev 
sahipliğinde Finans 
Bilim Platformu iş 

birliği ile gerçekleştirilen 
“19. Finans Sempozyumu” 
düzenlendi. 

Finans alanında görev 
yapan bilim adamlarını ve 
reel sektör temsilcilerini bir 
araya getirerek etkileşim 
ortamı oluşturması açısın-
dan oldukça önemli olan 19. 
Finans Sempozyumu Hitit 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
düzenlendi.

Finans dünyasının en prestijli 
etkinliği olarak ifade edilen 
ve 18 yıldır aralıksız olarak 
düzenlenen, finans alanın-
da akademik çalışmaların 

sunulduğu sempozyuma Ser-
maye Piyasası Kurulu (SPK) 
Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, 
Çorum Milletvekili Lütfiye 
İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum 
Belediye Başkan V. Zeki Gül, 
Hitit Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 

Merkez Bankası Başkan 
Yardımcısı Necati Şahin, Al-
baraka Türk Katılım Bankası 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Yahşi, Ziraat Katılım Ban-
kası Genel Müdürü Osman 
Arslan, Türkiye Halk Bankası 
Genel Müdür Yardımcısı 

Hasan Ünal, Çorum Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı 

Çetin Başaranhıncal, sivil 

toplum kuruluşu başkanları 

ve temsilcileri, sanayici ve iş 

adamları, üniversite akade-

misyenleri, idari personeli ve 

öğrencileri katıldı.

Sempozyuma katılan Alba-

raka Türk Genel Müdürü Dr. 

Fahrettin Yahşi, katılımcılara 

hitaben bir konuşma yaptı.

19. Finans Sempozyumu’nda 

iki gün boyunca 49 farklı 

üniversite ve 4 farklı kurum-

da yer alan 107 bilim insanı 

tarafından 14 ayrı oturumda 

55 bildiri sunuldu.
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B
u sayımızda, sizi 
Ortadoğu’nun masal 
ülkesi olarak ad-
landırılan Lübnan’a 

götüreceğiz. Tarihi, mimarisi, 
mutfağı, sedir ağaçları ve 
sahilleriyle sıradışı güzellik-
lere sahip olan Lübnan, Doğu 
Akdeniz kıyısında bir Ortado-
ğu ülkesidir. Ülke, bayrağına 
simge olmuş sedir ağaçlarıyla 
ünlüdür. Lübnan, ismini, “Be-
yaz Karlar” manasına gelen 
Lübnan Dağlarından alır. 
Yaklaşık 4.5 milyon nüfusun 
yaşadığı masallar ülkesi Lüb-
nan’ın Başkenti Beyrut’tur.  
Küçük bir ülke olarak dört 
mevsimde yaşanan iklim 
özellikleriyle ünlüdür. Ülkede 
görülen Akdeniz ikliminde 
yazlar sıcak ve kurak, kışlar 
ise soğuk ve yağışlı geçer. 
Resmi dili Arapça olan ül-

kede, Fransızca ve İngilizce 
yaygın kullanılır.

Tarihi Fenikeliler’e 
dayanır
Lübnan’ın en eski tarihi 
Fenikeliler’le başlar. Fenike-
liler’den sonra Lübnan’a sıra-
sıyla Âsurlular, Yeni Babilli-
ler, Persler, Makedonyalılar 
ve Romalılar sahip oldular.

Hazret-i Ömer zamanında, 
643 yılından itibaren Suri-
ye’nin fethi için gönderilen 
İslam orduları, aynı tarihler-
de Lübnan’ı da fethetti. 

Lübnan daha sonra Haçlı 
saldırılarına maruz kaldı ve 
birçok küçük Haçlı dev-
letçikleri kuruldu. Bunlar 
da Memlukler zamanında 
özellikle Baybars ve Kalavun 
dönemlerinde temizlendi.

402 yıl Osmanlı 
idaresinde kaldı
Osmanlı Devleti’nin ilk 
olarak Müslümanların hali-
fesi ünvanına da sahip olan 
Yavuz Sultan Selim, 1516 
ve 1517’deki Mısır Seferi 
sırasında Memlük Devleti’ne 
son vermiş ve Lübnan’ı da 
Osmanlı sancağı yapmıştı.

Osmanlı adalet ve idaresinde-
ki Lübnan, özel bir statüye sa-
hipti. Otonom idare sistemiyle 
yönetilirdi ve ayrı bir vergi 
sistemine tabiydi. Dolayısıyla 
Lübnan, refah seviyesi yüksek, 
türlü kolaylıklara sahip ve 
harplerden uzak bir halde 
sakin bir sancaktı. Komşu 
bölgelerin insanları akın akın 
Lübnan’a göç ederek nüfusu 
arttırmaya başladı. 

Lübnan tam 402 yıl Osmanlı 
idaresi altında kaldı. Osman-
lı Devleti yıkılınca, bütün 
bölgelerde olduğu gibi Lüb-
nan’da da idari sistem tama-
men bozularak karışıklıklar 
arttı. Sultan İkinci Abdülha-
mid Han zamanında Osmanlı 
Devleti’nin en büyük ve en 
gelişmiş şehirlerinden biri 
olan Beyrut, savaş alanına 
döndü. 1941’de Fransa man-
dası altında bağımsız oldu. 
1943’te manda da kaldırıldı, 
seçimler yapıldı. Hükumet ve 
idari sistemde dinlerin eşit 
etkisi esas olmak üzere ha-
zırlanan Milli Pakt (1943’te) 
kabul edildi.

Birçok etnik grubun bir arada 
bulunduğu Lübnan’da, bütün 
Batı Asya ülkesinden insanlar 
mevcuttur. Bu duruma, Os-
manlı Devletine bağlı olarak 

Ortadoğu’nun ticaret ve turizm merkezi iken 1975-1976 iç harbinden
bu yana savaş, terör, kan ve barut içinde kalan ve imha olan Lübnan,
bugünlerde tekrar eski ihtişamlı günlerine dönme sinyalleri veriyor.

Tarihi, doğası ve mutfağıyla bir masal ülkesi

LÜBNAN
Hidayet Dağıstanlı
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yaşadığı 402 yıl boyunca sa-
hip olduğu özel statüsü sebep 
olmuş denilebilir.

Siyasi hayat çok farklı
Lübnan, parlamenter cum-

huriyet rejimi ile idare edilir. 
Beş idari bölgeye ayrılır. Dört 
yılda bir seçilen 99 üyeli 
bir meclis bulunur. Devlet 
Başkanı Maruni hıristiyan-
larından olmak üzere altı 
yıllığına seçilir. Hükumeti 
kuran başbakan sünni müslü-
mandır. Meclis başkanı ise Şii 
müslümandır.

Ticareti tarih kadar 
eskidir
Ortadoğu’nun ekonomik 
bakımdan en gelişmiş 
ülkelerinden biridir. Lübnan 
ekonomisine özel teşebbüs 
hakim olup, ülke liberal iktisat 
sistemini uygulamaktadır.

Ortadoğu’nun ticaret ve 
turizm merkezi iken 1975-
1976 iç harbinden bu yana 
savaş, terör, kan ve barut 
içinde kalan ve imha olan 
Lübnan, bugünlerde tekrar 
eski ihtişamlı günlerine dön-
me sinyalleri eriyor.

Halkın çoğu tarımla uğraşır, 
bununla beraber milli hası-
lanın % 35’ini ticaret ve % 
13’ünü de imalatçılık meyda-
na getirir. Lübnan ekonomisi 
özellikle 1950’den sonra 
gelişme göstermiştir. Ser-
best pazar olması, Lübnan’ı, 
Ortadoğu’nun ticari ve mali 
merkezi haline getirmiştir. 

Buğday, arpa, muz, üzüm, 
şekerkamışı, zeytin, patates, 
pamuk ve çeşitli sebze ve mey-
veler yetiştirilir. Tarım ürünleri 
temel ihraç maddeleri olup, 
gıda, şeker, tekstil, çimento ve 
petrol endüstrileri mevcuttur. 

İki büyük petrol boru hattı 
Lübnan’da son bulur. Bu yüz-
den petrol ve transit taşıma-
cılıktan Lübnan büyük karlar 
sağlamaktadır. Lübnan diğer 
Ortadoğu ülkelerinde olduğu 
gibi, petrolce zengin ülkelerden 
biridir. Lübnan ormanlarının 
kerestesi çok makbuldür.

Lübnan, en fazla geliri, transit 
taşımacılıktan elde etmekte-
dir. Beyrut, dünyanın önemli 
ticari ve mali merkezlerin-

dendir. Normal devrelerde 

ticaret ve bankacılık merkezi 

olduğu gibi, aynı zamanda 

Ortadoğu’nun dağıtım kapı-

sıdır. Hava ulaşımı ağırlıkta 

olmak üzere, transit taşıma-

cılığın üçte ikisi Beyrut’tan 

geçmektedir. Lübnan’ın diğer 

önemli gelir kaynaklarını 

mücevherat satımı ve turizm 

teşkil etmektedir. 

Ülke mükemmel bir karayolu 
şebekesine sahiptir. Ayrıca 
420 km’lik demiryolu da var-
dır. Sayda, Beyrut ve Trablus 
limanlarına her türlü gemi 
yanaşabilmektedir. Beyrut 
havaalanı ise Ortadoğu’nun 
işlek hava limanıdır. 

Lübnan’da 2200 ilkokul, 
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1410 genel ortaöğretim 
kurumu, 185 mesleki orta-
öğretim kurumu, 25 yüksek 
öğretim kurumu bulunmak-
tadır. Okuma yazma bilenle-
rin oranı % 80’dir. Lübnan’da 
3810 doktor mevcuttur ve 
ortalama 775 kişiye bir dok-
tor düşmektedir.

Beyrut
kendine geliyor
Akdeniz sahili, sarp dağ 
zirveleri, bereketli ve yeşil 
vadileri, antik alanları, çarpı-
cı mimarileri, kayak mer-
kezleri ile göz alıcı bir sahil 
kenti olan Beyrut, ülkenin 
en çok ön plana çıkan turizm 
merkezidir.
Başkent Beyrut, modern ya-
pıları, eski Osmanlı ve Fransa 
tarzında mimarileri, eğlence 
mekanları, açık hava kafeleri 
ve sahil bölümlerindeki tatil 
mekanlarıyla modern dünya-
ya ayak uyduran bir kenttir. 

Tam bir turizm cenneti
Lübnan’ın doğu bölümünü 
oluşturan Bekaa Vadisi Böl-
gesi, üzüm seraları, sevimli 
köyleri ve tarıma elverişli 
alanlarıyla bilinen bir coğ-

rafyadır. Zahle’de, Berda-
ouni Nehri’ni üstten gören 
restoranların birinde ülke 
mutfağının tadına varmalı-
sınız. Baalbek’te, dünyanın 
en iyi korunmuş ve en büyük 
Roma tapınaklarını bulacak-
sınız. Hermel kenti yakınla-
rındaki Hermel Piramid’i ve 
Deir Mar Maroun Manastırı, 
tarihin sayfalarını sizin için 
aralamaktadır.

Ülkenin Batı Bölgesi, karla 
kaplı yüksek dağ zirveleriyle 
kayak, dağcılık, yürüyüş ve 
diğer macera sporları için 
mükemmel bir coğrafyadır.

Güney Lübnan, tarihi ve arke-
olojik eserleriyle ülkenin insanı 
şaşırtan bölgesidir. Kıvrılarak 
Akdeniz sahilindeki plajlara 
doğru inen tepeler çok sayıda 
tarihi kalıntıya ev sahipliği 
yapar. Saida ve Sur antik kent-
leri, binlerce yıl önce burada 
yerleşen Fenikelilere ait tica-
ret merkezleridir. Lübnan’ın 
kuzey bölgesi, coğrafyası ve 
tarihi eserleriyle ön plana 
çıkar. Ülkenin en yüksek 
dağı olan Qornet Es-Saou-
da (3,090m) burada yer 

almaktadır. Burada bulunan ve 
ülkenin ikinci büyük kenti olan 
Tripoli; tarihi camileri, Türk 
hamamları, Haçlı Kalesi ve 
tarihi çarşılarıyla ziyaretçilerin 
ilgisini çeker.

Balebek Sarayı, Babil ka-
lıntıları, Sayda ve Sur’daki 
antik eserler, Trablusşam ve 
Beyrut`taki İslâmi eserler, 
Biblos, Jeita Mağaraları, 
Uluslararası Beyrut Müzesi, 
Kadisha Vadisi gibi tarihi 
ve turistik mekanlara sahip 
olan Lübnan için tarihin 
beşiği, başkent Beyrut içinse 
Ortadoğu’nun Paris’i tabiri 
kullanılır.

Doğu Akdeniz 
mutfağının merkezi 
konumundadır
Ortadoğu ve çevresinin 
asırlar boyu ağırladığı pek çok 
kültürün birleşiminden doğan 
Lübnan mutfağı dünyanın 
en renkli, otantik ve çekici 
yemek kültürlerinden biri 
olarak kabul ediliyor. Bulgur, 

nohut, tahin, yoğurt, taze otlar 
ve baharatların karakterini 
belirlediği birbirinden lezzetli 
yemekleriyle Lübnan mutfağı, 
lezzet avcılarını cezp etmeye 
devam ediyor.

Lübnan’da daha çok Akdeniz 
mutfağının izlerini görmek 
mümkün; sebzeler ve mey-
veler, taze balıklar ve deniz 
ürünleri, tahıllar ile zeytinya-
ğının bolca kullanıldığı, özel 
baharatlarla çeşnilendirilmiş 
tatlar bu mutfağın en belirgin 
özelliği. Doğu ve Batı arasın-
daki ticaret yolu üzerinde 
bulunması Lübnan’ın mutfa-
ğına zenginlik katıyor. Her ne 
sebeple olursa olsun yolunuz 
Lübnan’a düşerse, bu emsal-
siz lezzetleri mutlaka tatma-
lısınız…

GEZİ
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L
übnan’daki bankalar ve 

diğer mali kuruluşlar, 

bankacılık düzenleme 

kuruluşu işlevine de sahip 

olan Lübnan Merkez 

Bankası’nın (BDL) denetimi 

altındadır. 1967 yılında kuru-

lan Bankacılık Kontrol 

Komisyonu (BCC) bankaların 

üst denetim otoritesidir. 

AlBaraka Bank Lübnan
Lübnan Bankalar Birliği 

(ABL) üyesi AlBaraka Bank 

s.a.l, 1992 yılında kuruldu-

ğundan beri Lübnan 

Bankalar Listesinde 109 

numarayla yer almaktadır ve 

şu anda mülkiyetinin yüzde 

98’i AlBaraka Banking 

Group’a (ABG) aittir.

AlBaraka Bank s.a.l 

Lübnan’ın İslam şeriatına 

uygun faaliyet gösteren ilk 

kalkınma bankası oldu. İslami 

bankacılık Lübnan’da ancak 

2004’te, Merkez Bankası’nın 

ülkede İslami bankacılığa izin 

veren mevzuat çerçevesini 

oluşturmasının ardından faa-

liyet göstermeye başladı.

Bankanın bugün Lübnan’da 

bulunan yedi şubesinden üçü 

Beyrut bölgesinde, diğerleri 

ise diğer büyük şehirlerde 

yer alıyor ve toplam 150 per-

sonel istihdam ediyor.

2004’ten beri Al Baraka 

Bank, Lübnanlı ve Lübnanlı 

olmayan kuruluşlara geniş 

kapsamlı ve farklı İslami ban-

kacılık hizmetleri sunarak 

ihtiyaçlarının büyük bölümü-

nü karşılıyor. Bu kapsamda, 

kurumsal finansman ve hazi-

ne hizmetlerinin yanı sıra, 

hesap, yatırım, bireysel 

finansman, konut, eğitim, 

otomotiv ve kredi ve banka-

matik kartları gibi alanlarda 

kuruluştan bugüne kadar 

geliştirilen yaklaşık 48 ürün 

ve hizmet veriliyor.

Ayrıca banka çeşitli ticaret, 

sanayi, inşaat ve tarım sek-

törlerinde şeriata uygun hiz-

metler veriyor.

Sosyal projelerin 
öncüsü
Al Baraka, İslami prensipler 

ve değerler üzerine kurul-

muş bir bankadır ve hizmet 

verdiği toplumlara dönük 

olarak sosyal sorumlulukları 

olduğuna inanmaktadır. Bu 

sorumluluğunu, eğitim, kül-

tür, sağlık, spor, çevre koru-

ma ve yeşil enerji gibi alan-

lardaki sponsorlukları, hayır 

kurumlarına bağışları ve top-

lumun imkanları kısıtlı 

kesimlerine dönük olarak, 

onların yaşam standartlarını 

geliştirmek için başlattığı 

sosyal projeleriyle yerine 

getirmektedir. 

Yeni şubelerle hizmeti 
artıracak
Özellikle Lübnan’da ve yurtdı-

şında, yatırımlarındaki, tarım-

daki, sanayideki, ticaret ve 

turizmdeki gelişmeye paralel 

olarak banka geleceğe iyim-

serlikle bakmaktadır. Bu nok-

tadan hareketle banka, sağlık, 

sosyal hizmet sektörleri ve 

gayrimenkul geliştirme proje-

lerini finansa ederek farklı 

pazarlardaki yatırımlarını 

artırmayı; müşteri ihtiyaçlarını 

karşılamak için, bankanın 

henüz yeterince temsil edil-

mediği alanlarda yeni şubeler 

açarak bankanın ülke içindeki 

erişimini artırmayı; bankanın 

tüm iş ve işlemlerinde şeffaf 

uygulamaları daha da geliştir-

meyi; farklı sektörlerdeki glo-

bal gelişmeleri yakından takip 

edip ABG birimleriyle ilişkile-

rini geliştirmeyi ve güçlendir-

meyi hedeflemektedir. 

ALBARAKA BANK LÜBNAN

YATIRIM ATAĞINDA
Lübnan bankacılık sektörü mali açıdan sağlam ve istikrarlıdır. Bankacılık sektörünün 
anahtar rol oynadığı Lübnan ekonomisinde, ülkenin mali sistemine hakim durumda

olan bankalar, devlet, bireyler ve şirketler için ana kredi kaynağı durumundadır.

GEZİ
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Filinta

CUMA günleri Türk izleyicisini televizyon başına kilitleyen,
ekranların ilk Osmanlı polisiye dizisi özelliğini taşıyan Filinta,
kullandığı plato, oyuncu kadrosunun zenginliği, farklı çekim 
teknikleriyle ön plana çıkıyor. TRT’nin iddialı projelerinden Filinta 
dizisinin yapımcılığını Es Film üstlenmiş.

HAİNLERE biat etmeyen, doğruluğu şiar edinen Filinta Mustafa 
ile can yoldaşları Bıçak Ali ile Abdullah’ın Devlet-i Aliyye için 
çıktıkları vefa yolculuğuna şahit olmak amacıyla, dünyanın Çin’den 
sonra ikinci, Avrupa’nın ise en büyük dizi platosu olan İzmit Sekapark’ta 
kurulan Filinta dünyasına misafir oluyoruz. 

KARANLIK sulardaki kirli oyunları deşifre ederek tarihi gerçekleri 
izleyiciyle buluşturan Filinta’nın başarılı yönetmeni Osman Kaya ile 
bir araya geldik.

Osman Kaya

bir vefa projesidir
Röportaj: SELAMİ TÜRKOĞLU
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Filinta dizisi için, Türk dizi 
sektöründe yeni bir soluk 
tabiri kullanılmakta. Bu pro-
jenin başlangıcını ve gelinen 
süreçte yaşadıklarınızı bizimle 
paylaşır mısınız?

Filinta dizisi bugünkü 
şekliyle dizi sektörümüze 
gerçekten yeni bir soluk 
getirdi. Bir buçuk yıl süren 
bir ön hazırlık süreci 
yaşandı. Kendi içerisinde 
oldukça cesur bir projedir. 
Bu cesaret girişiminde en 
başta yapımcılarımızın ve 
senaristlerimizin büyük 
bir payı vardır. Özellikle 
yapımcılar bu tarz projelere 
cesaret ederlerse, Türkiye’de 
böyle projeleri daha fazla 
görme imkanına kavuşuruz. 
Evet, bir riskti. Türkiye dizi 
prototiplerine baktığınız 
zaman ciddi bir riskti. Bu 
riski aldık. Ama geriye dönüp 
baktığımızda iyi ki almışız di-
yoruz. Türk dizi sektörü için 
Filinta bir milattır, bir dönüm 
noktasıdır.

Küresel sermaye 
güçlerinin oyunlarını 
anlatıyor
Bunun bir kültürel tarafı 
var, bir de misyon tarafı var. 
Kültürel anlamda tarihe vefa 
projesi gibi görünmekle bir-
likte izleyicide ne gibi etkiler 
bırakacak?

Olumlu etkileri olacak diye 
düşünüyoruz. Çünkü, sek-
törde diğer dizilerde çalışan 
bir çok yapımcı ve yönet-
men arkadaşımız var. Hepsi 
Filinta’yı, Filinta’da olup biteni, 
teknik dünyasını, farklılığını ve 
farklı lezzeti takip ediyorlar. 
Yavaş yavaş bunu görmeye 
başlayacağımızı düşünüyorum. 
Kısa bir süre sonra farklı tep-

kiler almaya başlayacağız.
Misyon tarafına gelince, 
evet 18. yüzyıl Osmanlı 
dönemine ışık tutan bir 
yapısı var. Geçtiğimiz sezon 
“Bir Osmanlı Polisiyesi” 
sloganıyla yayına girdi. Bu 
yıl ise “Bin yılın şafağında” 
sloganıyla yayınlanıyor. Biraz 
daha uluslar arası konjonk-
türe açıldı. 
Galata’nın o izbe dünyasında 
suçlu kovalayan hikayeden, 
biraz daha küresel istih-
barat teşkilatlarını, sermaye 
güçlerini, sermaye güçlerinin 
Osmanlı üzerinde oynadığı 
oyunları konu alan bir yapıya 
büründü. Fakat teknik 
anlamda, hiçbir zaman kalite 
ve teknik imkanlardan taviz 
vermedik. Hatta kalitemizi 
arttırarak devam ettik.

Siyasi anlamda dillendirilen 
2023 söylemi ile bir paralellik 
arzediyor mu, yoksa müstakil 
bir çalışma mı?

Bizim için tarihsel gerçek-
likler önemli, zaten dünü 
bilmeyen bugünü anlayamaz 
inancındayım.

Oyuncu yapılanması ile ilgili 
de ilginç bir dizi. Genellikle 
Türk dizilerinde şöhret oyuncu 
tercih edilir ki dizi tutsun. 
Baktığımızda sizin projenizde 
dinamik ve genç bir ekiple 
devam ediyorsunuz. Ama buna 
rağmen ciddi bir izleyici kitlesi 
yakaladınız. 

Dizimiz Türkiye’deki en 
büyük kadrolardan birine 
sahip. 50’den fazla ana 
castımız var, bir çoğu da 
şöhretli isimler, fakat dizimi-
zin ana teması oyuncuların 
şöhretlerinin önüne geçiyor, 
bir çok ünlü isim diziye girip 
çıkan onlarca karakteri 
canlandırdı.
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Filinta, ‘yapılamaz’ 
tabusunu yıktı
Geçmişte dizi ithal eden bir 
Türkiye’den bugün Filinta’nın 
öncülük ettiği bazı diziler-
imizin yurt dışına satıldığını 
biliyoruz. Bu süreci nasıl 
yorumluyorsunuz?

Oldukça sevindirici bir 
gelişme. Bundan 15 yıl kadar 
önce biz Brezilya dizilerini 
alıp seyrediyorduk. Ama 
bugün bizim yaptığımız 
projeler de farklı ülkeler 
tarafından talep görüyor. 
Burada artan kalite ve 
değişen bakış açılarının çok 
büyük payı var. Filinta’nın 
belki de en önemli misyonu 
burada devreye giriyor. 
Yapılamaz, bu ülkede bir 
şey becerilemez denilen 
süreçte biz aksini savun-
duk ve eylemlerimizle 
bunu ispat ederek hayata 

geçirdik. Ama dediğim gibi, 
burada yapımcılarımızın 
cesareti çok önemlidir. Eğer 
o cesaret olmasaydı bu kali-
brede proje söz konusu bile 
olamazdı. 

Ciddi bir hayran
kitlesi var
Sizin pencerenizden bakacak 
olursak, dizinin ufkuyla ilgili 
izleyicilere neler söylemek 
istersiniz?

Birincisi, biz zaten ciddi 
bir takip ve hayran kitles-
ine sahibiz. Bu kitlenin 
eleştirileri bize yeni ufuklar 
açıyor. Eski dizilerin izley-
ici profiliyle yeni kuşağın 
izleme kültürü tamamen 
değişmiş durumda. Bugün 
izleyici kitlemiz çok bilinçli 
ve ne için izlediğini, neyi 
eleştirdiğini çok iyi biliyor. 
Yapım ve yönetim kadroları 
teknik anlamda kendisini 

geliştirirken, izleyici de 
algı ve analiz açısından 
kendisini geliştirdi. Bu da 
bizi ziyadesiyle memnun 
ediyor. İzleyici yorumları 
gerçekten muhteşem, bize 
güç katıyorlar. 

Kadro ve kullanılan figürasyon 
anlamında da Filinta farklı bir 
duruma sahip. Set ortamınız 
hakeza. Bu durum hakkındaki 
düşünceleriniz neler?

Yüzölçüm olarak Avrupa’nın 
en büyük platosunda 
çalışıyoruz. Bu büyük bir 
avantaj. Günümüzde dizi 
çekmek çok zor. Özellikle 
İstanbul gibi bir şehirde. Keşke 
genel anlamda plato sistem-

ine geçebilsek. Dizi süreleri 
uzun olduğu için zamanla 
yarışıyoruz. Plato bu anlamda 
büyük bir avantaj sağlıyor. 
Böyle büyük bir plato ise daha 
da farklı avantajlar sunuyor. 
Şöyle ki, dikim hanesinden 

marangoz hanesine, aksesuar 
atölyesinden demir atölyeler-
ine kadar kendi iç imkanları 
olan bir plato. Anlık çözümler 
geliştirebiliyoruz. 

Yönetmen profili 
değişiyor
Bir de yönetmen gerçeğimiz 
var. Geçmiş dizilere bakıldığı 
zaman daha yaşlı ve farklı 
duruş sergileyen yönetmenleri 
hatırlıyoruz. Ancak, başta siz 
olmak üzere son dönemde 
yönetmen profilinde bir nöbet 
değişimi söz konusu. Bu iz-
leyiciye ve dizi sektörüne neler 
katacaktır?

Evet, ciddi bir değişim 
yaşıyoruz. Türkiye’de dizi 
ve sinema sektöründe 80 
kuşağının yavaş yavaş devr-
eye girdiğini görüyoruz. Tabii 
ki çok değerli yönetmen-
lerimiz, ustalarımız bizlerin 
yetişmesine emek verdiler. 



Usta-çırak ilişkisiyle belirli 
bir mesai harcadık, onlardan 
çok şey öğrendik. Yeşilçam 
yönetmen profili de bizim 
kuşağımızla birlikte değişim 
yaşıyor. Daha farklı düşünen, 
bariyerleri olmayan, daha 
paylaşımcı, ekiple hemhal 
olabilen yönetmen profili 
ortaya çıktı. Bu biraz da bakışın 
değişmesiyle alakalı tabi. 
Kaldı ki dünya sinemasında da 
böyle. Hepimiz aynı projenin 
unsurlarıyız, yönetmenlik bu 
işin sadece beyni,  karar mer-
ciidir. Ama, etrafına duvarlar 
ören yönetmen görüntüsünden 
yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Ka-
naatime göre bu mutluluk veren 
bir durum. Olması gereken de 
budur diye düşünüyorum. 

Çiçeği burnunda bir yönetmen 
olarak, yönetmen adaylarına 
başarı yolunda ne gibi tavs-
iyeleriniz olacak?
Çok klasik bir izah olacak 
ama söylemeliyim. Öncelikle 
kendilerini çok geliştirmeliler. 
Kitap okumaları lazım. Ciddi 
bir çizgiroman dünyalarının 
oluşması lazım. Fotoğraf tak-
ipçisi olmaları lazım. Estetik 
olan her ortamdan sonuç 
çıkarmaları lazım. Bu yola 
çıkmak isteyen arkadaşlar 

edebiyat ve fotoğraf 
konularında kendilerini ciddi 
anlamda geliştirmeliler. 

Dizi süreleri kaliteyi 
düşürüyor
Dizi süreleri hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Maalesef, Türkiye’de dizi 
süreleri çok uzun. Dünyada 
eşi benzeri yok. Gönül ister ki 
dünyada uygulandığı şekliyle 
40-50 dakikalık diziler 
yapalım. Maalesef biz iki katı 
bir zaman harcıyoruz. İster 
istemez yorgunluk oluyor ve 
buna bağlı olarak verimsizlik 
artıyor. Kalite standartı aşağı 
doğru seyrediyor. Günün 
birinde bu şansa sahip olursak 
çok ciddi projelere imza 
atacağız.

Genellikle dizilerde birkaç 
başrol oyuncusu üzerine proje 
bina edilir ve etrafı süslenerek 
dizi şekillenir. Filinta’da bu çok 
farklı. Sizin oyuncu kadronuz-
da hemen herkes başrol 
oyuncusu gibi. Bu başarınızı 
etkileyen bir durum mudur?

Biz o konuda kendimizi şanslı 
görüyoruz. Çok çok kıymetli 
bir oyuncu kadrosuna sahibiz. 
Çalıştığımız ekip muazzam 

uyumla çalışıyor. Herkes işini 
dört dörtlük yapmaya çalışıyor. 
Bu da başarıyı getiriyor. 

Yeni dönemde Filinta izleyici-
sine bir sürpriz var mı?

Filinta kendi içerisinde zaten 

sürprize açık bir proje olduğu 

için, mutlaka yeni heyecanlar 

olacaktır. Ters köşe dediğimiz 

sürprizlere hazır olabilirler.
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RakamlarlaFİLİNTA
300.000 metrekare açık alan, 55.000 metrekare 
alana yayılan iç ve dış dekorlar ile dünyanın 
ikinci, Avrupa’nın ise en büyük dizi platosu

2.500 parça kostüm tasarlandı ve üretildi.

Her bölüm ortalama 1.000 figürasyon çalışmakta.

Dizi ekibi yaklaşık 120 kişi, plato ekibiyle 140 
kişi çalışmakta.

Plato inşaatında 5 ay boyunca 220 işçi çalıştı.

6 ay boyunca yaklaşık 40 kişilik heykeltraş, 
sanat ekibi ve artistik hizmet ekipleri çalıştı. 
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‘Hayy Bin Yakzan’ isimli romandan ilham alınarak Albaraka sponsorluğunda
hazırlanan müzikli çocuk oyunu Hayy Meraklı Çocuk, tiyatroseverlerle buluştu.

Kıyıya vuran tüm çocuklara ithaf edilen

HAYY MERAKLI ÇOCUK
‘perde’ dedi

Canan Güzelyurt

ALBARAKA'DANÇOCUKLARA
ARMAĞAN
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T
ürkiye’de 30 yılı 
geride bırakan 
Albaraka, kültür 
ve sanata verdiği 

desteği bu kez çocuk tiyat-
rosuyla devam ettiriyor. Bin 
yıllık bir hikaye olan Hayy 
bin Yakzan’dan tiyatroya 
uyarlanan “Meraklı Çocuk 
Hayy” oyunu, muhteşem bir 
etkinlikle perde dedi.

Meridyen Derneği ve Son-
peygamberinfo Sitesi’nin 
etkinliği olarak bir müddettir 
hazırlık çalışmaları yürütü-
len ve ana sponsorluğunu 
Albaraka Türk’ün üstlendiği 
Hayy Meraklı Çocuk müzikli 
çocuk oyununun gala prog-
ramı 10 Ocak 2016 Pazar 
günü 400 çocuk ve ailelerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Üsküdar Bağlarbaşı Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşen programa Üsküdar 
Kaymakamı Mustafa Güler, 
Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, Albaraka 
Türk Genel Müdür Yardımcısı 
Melikşah Utku ve Sümeyye 
Erdoğan iştirak etti. “Kıyıya 
Vuran Tüm Çocuklara” ithaf 
edilen tiyatro oyununun gala 
programı, Meridyen Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Sali-
ha Büyükdeniz’in hoşgeldiniz 
konuşmasıyla başladı. Tiyatro 
oyununun başlamasıyla 
birlikte, merak ve heyecanla 
bekleyen çocuklar küçük bir 
sandalla kıyıya vuran Hayy’ın 
hikâyesiyle tanıştı. Bilge 
Baykuş’un eşliğinde hikâyeye 
tanık olan çocuklar, Anaç 
Ceylan, Korkusuz Aslan, Şa-
kacı Eşek, Tuzak Kurucu Yılan 
ve oyundaki daha birçok 
karakterle birlikte Hayy’ın 
kendini arayış serüvenine 
dâhil olarak, bitmek bilmeyen 
sorularına hep beraber cevap 
aradılar, oyundaki şarkılara 

coşkuyla eşlik ettiler. Hikaye, 
annesi tarafından zalim bir 
yöneticiden korumak uğruna 
denize bırakılan Hayy’ın, 
ormanda büyütülmesini konu 
alıyor. Büyüdükçe birlikte 
yaşadığı hayvanlardan farklı 
olduğunu gören ve kim oldu-
ğunu sorgulamaya başlayan 
Hayy, duyularını ve gözlemle-
rini kullanarak kim olduğunu 
anlamaya çalışıyor.

Sponsor olmaktan 
büyük kıvanç 
duyuyoruz
Meraklı Çocuk Hayy gala et-
kinliğinde konuşan Albaraka 
Türk Genel Müdür Yardımcı-
sı Melikşah Utku, bir çocuk 
oyununa destek olmaktan 
büyük gurur duyduklarını 
belirterek, “Türkiye’nin ilk 

katılım bankası olarak uzun 
süredir kültür ve sanat 
faaliyetlerine büyük önem 
veriyoruz. Son yıllarda 
sadece bankacılıkta değil, sa-
natın pek çok alanında yeni 
ufuklar açmak için severek 
çaba sarf ediyoruz. Bu ça-
balarımızın yerine ulaştığını 
görmek, heyecanımızı daha 
da artırıyor ve ufkumuzu 
genişletiyor. Tarihi bin yıla 
dayanan, İslam dünyasının 
önemli filozoflarından İbn-i 
Tufeyl’in değerli bir hikayesi 
olan Hayy bin Yakzan, felsefi 
yanı ağır basan, yaradılış 
gayemizi sorgulayan kıymet-
li bir eser. Sadece çocuklar 
için değil, büyükler için de 
mühim dersler çıkarılacağına 
inandığımız ‘Meraklı Çocuk 
Hayy’ oyununa Albaraka 
olarak sponsor olmaktan 
büyük kıvanç duyuyoruz” 
diye konuştu.

Tohumlarımızı 
yeniden keşfediyoruz
Hayy Meraklı Çocuk oyu-
nuyla ilgili Bereket dergisine 
açıklamalar yapan Merid-

Albaraka Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Utku (sağda) ve Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen, Hayy Meraklı Çocuk oyununu birlikte izledi.

Meridyen Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı 

Saliha Büyükdeniz



yen Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Saliha Büyükdeniz,  
“Çalışmalarımız esnasında 
siyer ve çocuk edebiyatı 
alanında çok büyük eksiklikler 
olduğunu fark ettik. Görsel 
mesajlar çocukların eğitiminde 
ayrı bir önem taşıyordu. Bu 
alanda neler yapılabilir diye 
düşünürken, çizgi film ve tiyat-
ro düşüncesi oluştu. Çocuk-
ların, yaratıcısını bulması ana 
fikriyle bu projeye başladık. 
Hayy bin Yakzan felsefi bir 
eser, bunu çocuklara uyarla-
mak ise hayli zor oldu. Eseri, 
senaryo çalışmalarıyla çocuk 
oyunu haline getirdik. Netice-
de 6-10 yaş grubu çocukların 
en iyi anlayabilecekleri şekilde 
bir oyun ortaya çıktı. Tiyatro 
Greyfurt’la bu oyunu sahneye 
koyduk” dedi.

Hem çocuklara, hem 
yetişkinlere mesaj var
İslam coğrafyasında mülteci 
durumuna düşen çocukların 
yaşadığı acılara dikkat çek-
mek istediklerini ve bu fikrin 
çocuklar tarafından anlaşıl-
dığını hatırlatan Büyükdeniz, 
“Etkinlik esnasında çocukların 
düşüncelerini aldık. İnsan 
olmanın farklılığı konusun-
da çocuklar hayli bilinçli. Bu 
konuda hedeflerimizi tuttur-
duk diyebilirim. Hayy, hem 
çocuklara hem de yetişkin-
lere mesajlar veriyor. Kendi 
kültürümüzü anlatamazsak, 
dışarıdan gelen kültürlerin 
etkisinde kalmak, hatta o 
kültürleri yaşamak kaçınıl-
maz oluyor. Bu tür projelerle 
tohumlarımızı keşfediyoruz 
diyebiliriz” şeklinde konuştu. 
Meridyen Derneği olarak bu 
çalışmaları devam ettirmek 
istediklerini anlatan Saliha 
Büyükdeniz, “Şu ana kadar ha-
yata geçirdiğimiz her projede 

kayda değer sponsorluk des-
teği aldığımızı söyleyebilirim. 
İyi projeler ortaya koyduğunuz 
zaman destek bulmanız da 
kolaylaşıyor. Albaraka, kültür 
ve sanat faaliyetlerine her 
zaman destek olan bir katılım 
bankası. Bu yönüyle de büyük 
bir sorumluluk örneği sergili-
yor. Bunun için ayrıca teşekkür 
ediyorum” dedi.

Hem eğlence, hem 
eğitim hedefleniyor
Bağlarbaşı Kültür Merke-
zi’nde ilk kez sahnelenen oyun 
hakkında Bereket dergisine 
açıklama yapan yönetmen 
Mehmet Emin İnci, “Projeye 
başlarken, ‘Ben, bu topraklara 
ait bir şeyleri anlatmaya çalı-
şacağım. Ama bunu yaparken 
de basit, anlaşılabilir bir dille 
gerçekleştireceğim’ dedim. 
Netice olarak bunu başardığı-
mızı düşünüyorum” şeklinde 
konuştu.

Meridyen Derneği’nden 
gelen teklif üzerine çalışmaya 
başladıklarını dile getiren İnci, 
“Benim ilk çocuk oyunu dene-
yimim. Hem manevi değerleri 
içerisinde taşıyan hem de ders 
gibi olmayan bir hikaye olsun 
istedik. Çocuk oyunlarında çok 
fazla hikaye anlatmaya özen 
göstermiyorlar. Biz hem içeriği 
iyi olsun hem çocuklar eğlen-
sin, sıkılmasın istedik. Uzun 
uzun öğütler yerine, ara ara 
kısa öğütler verelim istedik. 
Bir de gerçekten çocuklara bir 
şeyler anlatmak zor. Beğendik-
lerini umuyorum” dedi.

Kıyıya vuran tüm çocuklara it-
haf edilmesinin farklı mesajlar 
içerdiğini anlatan İnci, “Hayy 
da kıyıya vuran bir çocuk, bu 
gerçekten yola çıktık. Kay-
bolmaya yüz tutan insanlığın 
tekrar hatırlatmak istedik. 
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Bugün sahte can yelekleriyle 
insanlar ölüme terk ediliyor. 
Kötülüğün sıradanlaştığı 
bir ortamda iyilikleri, insani 
olmayı hatırlatmaya çalışan 
bir oyun” değerlendirmesini 
yaptı. 

Meraklı Çocuk Hayy oyunu-
nun, çocukların kendilerini 
sorgulaması yönünde örnek 
mesajlar verdiğini hatırlatan 
Mehmet Emin İnci, şu ifadeleri 
kullandı: “Çocuğun doğal dü-
şünce yoluyla bazı gerçekleri 
fark etmesini sağlayan, az ama 
öz mesajlar veren, çocukların 
hayal dünyasını canlandıran 
bir oyun olarak değerlendir-
mek mümkün. Henüz yeni 

sahnelenmesine rağmen bek-
lentilerin çok üzerinde çocuk 
seyirciye ulaştığımızı ifade 
edebilirim.

Türkiye’de bu tür projelere 
destek verilmesi gerekiyor. 
Çocukların gelişimi için çok 
önemli gördüğüm bir projeyi 
destekleyen, desteklemekten 
de öte, her zaman yanımızda 
olan, nerede ne ihtiyacımız 
varsa inanılmaz derecede 
yakınlık gösteren Albaraka’ya 
ayrıca teşekkür ediyorum.” 
İnci, Hayy Meraklı Çocuk 
oyununu en az bir yıl sahnede 
tutmak ve Türkiye’nin her böl-
gesinde oynamak gerektiğini 
sözlerine ekledi.
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Hayy Meraklı Çocuk 
oyunu yönetmeni 

Mehmet Emin İnci

Anadolu Yakası Gösterim Yerleri:
16.01.2016    Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve KM  12:00
30.01.2016    Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve KM  12:00 
31.01.2016    Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve KM  12:00

Avrupa Yakası Gösterim Yerleri:
23.01.2016    Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 12:00
24.01.2016    Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 12:00
28.01.2016    Bağcılar Ş. S. Mehmet Selim Kiraz KM  12:00
29.01.2016    Bağcılar Ş. S. Mehmet Selim Kiraz KM 12:00
04.02.2016    Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 12:00
05.02.2016    Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 12:00
06.02.2016    Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 12:00
07.02.2016    Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 12:00

Gösterimler ücretsizdir. 
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Y
ıl 1985. Aylardan 
kasım.
Albaraka’nın üst 
yönetimi Bilgi İşlem 

Müdürü arayışlarını sürdü-
rüyordu. Bu sıralarda Tahir 
Bey adlı bir mühendis de, bir 
kamu bankası olan Anadolu 
Bankası Bilgi İşlem Müdür-
lüğünde Müdür Yardımcısı 
olarak çalışıyordu. Tahir Bey, 
o sıralar Anadolu Banka-
sı’ndaki bilgisayar dönüşüm 
projesinin yöneticisi idi. Ban-
ka mevcut IBM Sistem/36 
bilgisayarını değiştirip yerine 
IBM Sistem/38 bilgisayarını 
almaya karar vermiş ve çalış-
malara başlamıştı. Anadolu 
Bankası yeni sisteme geçme 
esnasında, IBM Türk şirketi-
nin IBM Sistem/38’in kurs-
larına Tahir Bey’le beraber 
birkaç eleman göndermişti. 
Türkiye’deki IBM Sistem/38 
kurslarına giden ilk grup 
bunlardı. 

Derken bir gün, Tahir Bey’in 
üniversitede asistan olan 
arkadaşı Halil Bey aradı ve 
“Yeni kurulan faizsiz bir ban-
ka olan Albaraka Türk’e, IBM 
Sistem/38 tecrübesi olan 
bir yönetici arıyorlar, sen 
ilgilenir misin?” diye sordu. 

Tahir Bey de, “Tabii ki ilgile-
niriz, çünkü böyle bir sistemi 
gençliğimizden beri savunu-
yoruz ve kaldı ki Albaraka’nın 
müşterisiyiz ve orada zaten 
bir hesabımız var” dedi. Bu, 
Tahir Bey için büyük bir 
imkandı ve hemen görüşmeyi 
kabul etti. Görüşme ayar-
landı. Tahir Bey, daha önce 
katılma hesabı açmak için 
gittiği Albaraka’ya bu kez iş 
görüşmesine gitmiş oldu.

Beklenenin üzerinde 
ilgi ve alaka 
görülmüştü
Tahir Bey, önce personel ve 
idari işlerden sorumlu Mali 
ve İdari İşler Müdür Yardım-

cısı İdris Bey ile görüştü. Bu 
görüşme esnasında, Tahir 
Bey ile İdris Bey’in birçok 
ortak arkadaşı çıktı. Bu hem 
Tahir Bey’i, hem de İdris 
Bey’i mutlu etmişti. Daha 
sonra Tahir Bey, Mali ve İdari 

İşler Müdürü Osman Bey ile 
görüştü. Arkasından da hep 
beraber Genel Müdür Yalçın 
Bey’in odasına gittiler. Genel 
müdürün odasında yönetim 
kurulu üyesi Kemal Bey de 
vardı. Karşılıklı sohbetler 
eşliğinde değişik bir mülakat 
oldu. Görüşme esnasında 
İslam, İslam’ın ekonomik 
görüşü, faizsiz bankacılık, 
amaçlar ve yapılacak işler 
konularında genel bir mu-
tabakat oluştu. Bu sohbet 
sırasında anlaşıldı ki, faizsiz 
bankacılık faaliyetleri nokta-
sında tartışarak, öğrenerek 
belli bir mesafe alınmış ve 
vatandaştan beklenenin 
üzerinde ilgi ve alaka görül-
müştü. Ancak, büyüyen işleri 
gereğince yapma konusunda 
zorunlu olan bilgisayar, yazı-
lım, program, özellikle de ana 
sistem ve bankacılık paketi 
ile ilgili konularda tereddüt-
ler yaşanıyor ve bu durum da 
onları biraz korkutuyordu. O 
yüzden kültür olarak uyumlu 

ve her konuda tam olarak 
güvenebilecekleri ehil bir kişi 
arıyorlardı. 

Tahir Bey, Yalçın ve Osman 
Beyler gibi görüşmeden çok 
olumlu intibalarla ayrıldı. 
Ertesi gün Osman Bey, Tahir 
Bey’i arayarak, “Tamam se-
ninle çalışacağız, bir an önce 
evrakları hazırlayıp gelmeni 
bekliyoruz” dedi. Tahir Bey 
çok sevinmişti. Artık İslam’ın 
ekonomik bir alanında, faizsiz 
bankacılık sahasında görev 
almanın onurunu ve sevincini 
duymaya başlamıştı.

Tahir Bey, mevcut işyeri olan 
Anadolu Bankası’na istifasını 
verdi. Oradaki müdürü; “Niye 
ayrılıyorsun, biz senden çok 
memnunuz, bak beş senede 
Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı 
oldun, yarın da müdür olur-
sun” diye konuştu. Tabii ki, 
Tahir Bey fikrini değiştirmedi. 
Bir an için gidişindeki esas ge-
rekçeyi anlatmak istedi ancak 
bundan vazgeçti ve sadece 
faizsiz bankacılığa olan ilgisini 
ve orada çalışma isteğini ifade 
etti. 

Tahir Bey, birkaç gün içinde 
evrakları hazırladı ve Alba-
raka’ya teslim etti. Böylelikle 
yaklaşık beş buçuk yıl çalış-

Albos’un Hikayesi

Yeni birimin doğuşu
Temel Hazıroğlu

Genel Müdür Yardımcısı

Tahir Bey, daha önce katılma hesabı açmak için gittiği 
Albaraka’ya bu kez iş görüşmesine gitmiş oldu.
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tığı Anadolu Bankası’ndan 
ayrılmış oldu.

Tahir Bey, ilk kurumundan 
ayrılmanın hüznünü yaşar-
ken, aynı zamanda, gençli-
ğinden beri peşinde olduğu 
bir düşüncenin pratiğinde, 
uygulama alanında görev 
alma imkanını bulmanın mut-
luluğunu yaşıyordu.

Değişik bir bankacılık 
şaşkınlığı
Yıl 1986. Aylardan şubat.
Tahir Bey, Anadolu Banka-
sı’ndan ayrılmış, Albaraka’da 
işe başlamak için finans kuru-
munun merkezi olan İstanbul 
Esentepe’deki Dedeman 
Ticaret Merkezi ikinci katına 
gelmiş ve yerleşmişti. Bir gün 
yönetim kurulu üyesi Halit 
Bey ile karşılaşan Tahir Bey, 
farklı bir şahsiyetle tanışma-
nın şaşkınlığını yaşadı. Düşü-
nen, meraklı olan ve felsefe 
tarafı güçlü olan Halit Bey’le 
yaptığı sohbetlerle çok mutlu 
olmuştu. İslam, İslam’ın eko-
nomik yönü, sosyal ve siyasal 
boyutu, vb. konularda değişik 
yaklaşımları olan, bilge ve 
babacan tavırlarıyla etrafı 
etkileyen Halit Bey’le sohbet 
etmek, adeta bir ufuk turu 
atmak gibi geliyordu ona.  

Tahir Bey, finans kurumuna 
geldiğinde biraz şaşırmıştı. 
Zira gördüğü manzara bu-
güne kadar gördüklerinden 
oldukça farklıydı. Eski çalış-
tığı yer olan Anadolu Ban-
kası ile bildiği diğer bütün 
bankaların ortamından ve iş 
yapış biçimlerinden çok farklı 
ve değişik bir bankacılıkla 
karşılaşmıştı.
Banka, Dedeman Ticaret 
Merkezi’nin ikinci katı ile 
üçüncü katının yarısında 
faaliyet gösteriyordu. Üstelik 

herhangi bir şube yoktu ve 
aynı zamanda şubeye benzer 
bir yer de görünmüyordu. 
Tahir Bey bu durumu anla-
makta zorlanıyordu. Zira bir 
bankanın genel müdürlüğü 
hatta kurumun her şeyi topu 
topu bir binanın bir buçuk 
katına sığıyordu. Ve kurumun 
görüntüsü bir bankadan çok 
bir aile şirketini andırıyordu.

Finans kurumunun organi-
zasyonu da çok değişikti. Üst 
yönetim, bir genel müdür 
ile dört müdür ve bir müşa-
virden oluşuyordu. Genel 
Müdür Yalçın Bey’di. Diğer 
müdürler ise; Mali ve İdari 
İşler Müdürü Osman Bey, 
Proje ve Pazarlama Müdürü 
Abdullah Bey, Yatırım ve 
Finansman Müdürü Selim 
Bey, Dış İşler Müdürü Selçuk 

Bey ve Hukuk Müşaviri İlhan 
Bey idi.

Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 
kurumun hesap kitap işlerini, 
muhasebesini, personel ve 
idari işler ile bilgi işlemle ilgili 
tüm faaliyetlerini yapan bir 
destek birimi idi. Burası üç 
ana bölümden oluşuyordu. 
Osman Bey’in yardımcıları 
olarak Mali İşler Bölümüne 
Baydoğan Bey, Personel ve 
İdari İşler Bölümüne İdris 
Bey ve Bilgi İşlem Bölümüne 
de Tahir Bey bakıyordu.

Proje ve Pazarlama Mü-
dürlüğü öncelikle gelen 
projeleri değerlendiriyor, 
yeni projeler oluşturuyor 
ve bunları pazarlıyordu. Bu 
birim ayrıca bazı konularla 
ilgili araştırma yapıyordu. 
Bu müdürlük bir bakıma 

pazarlama, tahsis ve araş-
tırma işleri yapıyordu. Proje 
ve Pazarlama Bölümünün 
sorumlusu Ufuk Bey, Araş-
tırma Bölümünün sorumlusu 
ise Adnan Bey idi. Yatırım ve 
Finansman Müdürlüğü fon 
toplama ve fon kullandırma 
işlerini yapıyordu. Bu birimin 
yatırım tarafı fon toplama 
bölümünü, finansman tarafı 
ise fon kullandırma bölümü-
nü oluşturuyordu. Yani para 
yatırmak/çekmek, cari hesap 
ile kar ve zarara katılma 
hesabı açmak, müşterilerin 
ihtiyacı olan malları peşin 
alıp vadeli satmak ve her 
türlü bankacılık hizmetleri-
ni yapmak, bu iki bölümde 
gerçekleştiriliyordu. Burası 
klasik bankaların şubeleri-
ne benziyordu ancak, buna 
rağmen çok büyük farklılıklar 
vardı. Yatırım Bölümünün 
sorumlusu Seyfettin Bey idi.
Dış İşler Müdürlüğü diğer 
bankalarda olduğu gibi, kla-
sik dış işlemler faaliyetlerini 
(ithalat, ihracat, kambiyo, 
vb.) yerine getiriyordu.

Tahir Bey, finans kurumuna geldiğinde biraz 
şaşırmıştı. Zira gördüğü manzara bugüne kadar 
gördüklerinden oldukça farklıydı.
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Hukuk Müşavirliği ise fon 
kullandırılan müşterilerden 
borcunu ödemeyip sorunlu 
hale düşenlerin takip işlerine 
bakıyor ve ayrıca hukuki da-
nışmanlık hizmeti veriyordu.

Bütün işlemler elle 
yapılıyordu
Tahir Bey Albaraka’da işe 
başladığı gün, genel müdür-
lükte yaşadığı organizasyon 
ve iş yapma biçimindeki 
farklılıkların şaşkınlığını 
üzerinden attıktan sonra, 
öncelikle etrafı bir keşfetmek 
istedi. Öncelikle Bilgi İşlem 
Bölümü’ne gitti. Burası küçük 
bir oda idi ve burada sadece 
yeni mezun bir genç eleman 
çalışıyordu. Ancak etrafta 
bilgisayar filan gözükmü-
yordu. Sadece iki adet PS/2 
(Personel Sistem/2) vardı. 
Bir de, Genel Müdür odasının 
olduğu tarafta, ekranında 
sadece yanıp sönen dolar ve 
mark kurlarının gösterildiği 
Commodore64 adlı küçük bir 

kişisel bilgisayar vardı. Com-

modore64 denen bilgisayar 
ise kapasitesi 64K yani 64 
bin karakter olan bir sistem-

di. Açıkçası bu sistem, boşluk 
ve her türlü işaret dahil, en 
fazla 64 bin karakterlik işlem 
yapabiliyordu.

Finans kurumunun bünye-
sinde olan iki adet PS/2’nin 
birinde cari hesaplar ile 
katılma hesaplar ve muhasebe 
kayıtları tutuluyordu. Vaziyete 
yakından muttali olan Tahir 
Bey’in şaşkınlığı biraz daha 
artmıştı; zira Albaraka’da bi-
linen anlamda bir hesap planı 
da yoktu. Katılma hesapları ile 
cari hesaplar, hesap planın-
da yardımcı defter olarak 
tutuluyordu. Dolayısıyla da 
hesap planı çok kabarıktı ve 

gittikçe daha da çok şişiyordu. 
Bankadan gelen biri olarak bu 
durum Tahir Bey’in çok garibi-
ne gitmişti. 

Kurumun bankacılık progra-
mı diye bir yazılım da yoktu. 
Bir ofis programı ile kar 
ve zarar hesaplamalarının 
yapıldığı Lotus123 adlı basit 
bir hizmet program vardı. 
Kurumun öncelikli farkı ve 
ayırt edici özelliği olan kar 
dağıtım sistemi, bu Lotus123 
cetvel programı üzerinde 
çalışıyordu. Kullanılan fonlar-
dan oluşan karlar haftalara, 
haftalık Cuma sayısına bölü-
nüyor ve o haftaya tekabül 
eden haftalık dağıtılacak kar 
hesaplanıyordu. Haftalık 
kar, Cuma akşamları mevcut 
katılma hesaplarına dağıtı-

lıyordu. O zamana kadar bu 
durum, hesap sayısının ve 
kullandırılan fon sayısının az 
olması sebebiyle ciddi bir so-
run oluşturmamıştı. Ancak bu 
saatten sonra sistemin bunu 
kaldırması mümkün gözük-
müyordu. Doğal olarak, diğer 
bankalarda olduğu gibi Al-
baraka’da da bütün işlemler 
elle yapılıyordu. Sonrasında 
yapılan bu işlemlerin kayıt-
ları bir ofis programı vasıta-
sıyla elemanlar tarafından 
bilgisayara giriliyor, kontrol 
ediliyor, düzeltiliyor ve son 
düzeltilmiş halleri sisteme 
kaydediliyordu. Yani diğer 
bankalarda olduğu gibi ku-
rumda da bayağı emek yoğun 
bir süreç yaşanıyordu.

Bütün bankalarda olduğu 
gibi Albaraka Türk’te de 
hem işler çoğalıyor, hem 
de bilgisayarlaşma ihtiyacı 
artıyordu. Zaten bütün bu 
nedenlerden dolayı büyük 
bir bilgisayara, ana sisteme 
ihtiyaç duyulmuştu.

Kurumun bankacılık programı diye bir yazılım 
da yoktu. Bir ofis programı ile kar ve zarar 
hesaplamalarının yapıldığı Lotus123 adlı basit bir 
hizmet program vardı. 

Devam edecek…
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Şeb-i Arus İstanbul 2015’e Albaraka damgası

G
eleneksel değerlerimi-
ze verdiği desteklerle 
takdir toplayan Alba-

raka, İstanbul’da gerçekleşen, 
“Şeb-i Arus İstanbul 2015” 
etkinliğinin ana sponsoru oldu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı ve Ata-
köy Sinan Erdem Spor Salo-
nu’nda düzenlenen törende 15 
bin kişi, ilahiler ve semazenlerin 
gösterileri eşliğinde Mevlana’yı 
andı. Törene, siyaset, sanat ve 
iş dünyasından önemli isimler 
katıldı. 

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen 
etkinlikte, tasavvuf felsefesinin 
ünü sınırlarımızı aşmış büyük 
ismi Mevlana Celaleddin-i Ru-
mi’nin 742’nci vuslat yıldönümü 

anıldı. Sunuculuğunu Ertem 
Şener ve Necip Karakaya’nın 
üstlendiği etkinlikte,  40 kişiden 
oluşan Selçuk Tekay Orkes-
trası, 35 kişilik semazen ve 30 
kişilik mutrib ekibi etkileyici bir 
atmosfer oluşturdu.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
segah tekbiri getirdi 
Anma töreni, Erkam Aydar’ın 
söylediği ilahiyle başladı. İlahi 
söylemek üzere sahneye sıra-
sıyla Serkan Kaya, Yusuf Güney, 
Kutsi, Alişan ve Sami Özer çıktı. 
Sami Özer, okuduğu ilahinin 
ardından Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın yanına giderek birlikte 
segah tekbiri getirdi. Erdoğan’a, 
Şeb-i Arus İstanbul’a katılımları 

gerekçesiyle “Besmele” tablosu 
hediye edildi. Fatih Çıtlak’ın 
yönetiminde yapılan sema ayini 
ve okunan Kuran-ı Kerim ile 
Şeb-i Arus noktalandı. 

Dev bir ekip görev yaptı
Gelirinin tamamı hayır işlerine 
aktarılan Şeb-i Arus İstanbul 
2015’de, bu yıl 500 kişilik dev 
bir ekip çalıştı. Tören için top-
lamda 7 TIR ekipman dahilinde, 
350 ışık robotu, çeşitli alan içi 
görüntü yansıtma sistemleri, 
105 metre led teknik ekip-
man kullanıldı. Sinan Erdem’in 
zemini de semazenler için özel 
olarak yeniden döşendi. Ses ve 
ışık sistemiyle birlikte salonun 
tüm alanları gecenin havasına 
uygun şekilde hazırlandı.

Geleneksel değerlerimize verdiği desteklerle takdir toplayan Albaraka, İstanbul’da ger-

çekleşen, “Şeb-i Arus İstanbul 2015” etkinliğinin ana sponsoru oldu.

Albaraka’dan 
H

aberler
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Müzik Kulübü’nden eşsiz nağmeler 
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A
lbaraka Müzik Kulübü 
tarafından başlatılan 
“Albaraka Müziğini Duyur 

2015” etkinlikleri kapsamında, 

Ödeme Sistemleri Operasyon 

Müdürlüğü personeli Hakan Ya-

zıcı tarafından seslendirilen birbi-

rinden güzel eserler ile, Albaraka 

Türk Konferans Salonu Türk 

Sanat Müziğimizin nağmeleri ile 

doldu. 20 Kasım akşamı Genel 

Müdürlük konferans salonunda 
gerçekleştirilen konserin önce-
sinde, kokteyl verilerek Albaraka 
çalışanları ve aileleri bir arada 
sohbet ederek kaynaşma imkanı 
buldular. Konser sonrası Hakan 
Yazıcı ve misafir saz heyetine 
gecenin hatırası için hazırlanan 
hediye ve katılım belgeleri, kon-
sere katılan birim müdürlerimiz 
tarafından takdim edildi.

K
atılım bankacılığının öncü 
markası Albaraka, 2016 
yılında hayata geçireceği 

hizmet ve yatırımları değerlen-
dirmek için “2016 Strateji ve 
Vizyon Toplantısı”nı gerçekleş-
tirildi.

Albaraka Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Yahşi başkanlığında 
gerçekleştirilen “2016 Strateji 
ve Vizyon Toplantısı’na Alba-
raka genel müdür yardımcıları 

Temel Hazıroğlu, Nihat Boz, 
Mahmut Esfa Emek, Turgut 
Simitçioğlu, Mehmet Ali Verçin, 
Bülent Taban, Melikşah Utku, 
Ayhan Keser, Ali Tuğlu başta 
olmak üzere birim müdürleri ve 
şube müdürleri katıldı.

22-23 Ocak 2016 tarihlerinde 
Kozyatağı Hilton’da gerçekleş-
tirilen “2016 Strateji ve Vizyon 
Toplantısı”nda, Albaraka’nın 
2015 yılında ortaya koyduğu 

performans ve 2016 yılında 
gerçekleştirilecek hedefler ele 
alındı. Bu önemli toplantıda 
konuşan Albaraka Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Yahşi, katılım 
bankacılığında bir çok ilki ger-
çekleştiren Albaraka’nın, 2016 
yılında da hizmetlerini artırarak 
devam ettireceğini söyledi. 2 
gün süren “2016 Strateji ve 
Vizyon Toplantısı” çekilen aile 
fotoğrafıyla sona erdi.

Albaraka 2016’nın yol haritasını konuştu
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G
eçtiğimiz Haziran ayında 
hayata geçirdiği Albat-
ros projesiyle bilişim 

altyapısını güçlendiren Alba-
raka, IT sektöründeki başarılı 
uygulamaların ödüllendirildiği 
“CIO Ödülleri 2015” töreninde 
ödüle layık görüldü. Ödülü alan, 
Albaraka’nın bilgi teknolojile-
rinden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Tuğlu, “Albaraka 
olarak Türkiye’deki 30 yıllık 
değerli birikimimizi, bu yıl baş-
lattığımız Albatros projesiyle 
güçlendirdik. Bilişim altyapısın-
daki uzun soluklu, yorucu ancak 
bir o kadar da keyifli değişim 
süreci, aldığımız ödüllerle daha 
çok anlam kazanıyor” diye 
konuştu. 

CIO dergisinin her yıl verdiği 
ödüller kapsamında gerçek-
leştirilen ödül töreni öncesi bir 
de panel düzenlendi. Panelde 
konuşmacı olarak yer alan Ali 
Tuğlu, bankacılık sektörünün, 
sanılandan daha çok yazılım ge-

liştirdiğini belirtti. Albaraka’nın 
inovasyon ve teknolojik geliş-
meler doğrultusunda geleceğe 
odaklanan bir banka olduğunu 
söyleyen Tuğlu, “Albaraka olarak 
5 yıl sonrası için güncel tekno-
lojilerin bizi nasıl etkileyeceğine 
dikkat etmeye çalışıyoruz. Ban-
kacılık sektörü içinde pek çok 
ürün barındırıyor. Her alanda 
olduğu gibi rekabette ayakta 
kalabilmek ve yenilikçi yaklaşımı 
korumak adına dikkat etmemiz 
gereken önemli noktalar var. 
Üretim olarak bizim için en 
büyük mücadele, dijital dönüşü-
me nasıl ayak uyduracağımız ve 
üretimi nasıl hızlandıracağımız 
yönünde” dedi.

CIO’lar  sahada vakit 
geçirmeli
Albaraka’nın kurulduğundan 
bugüne kadar Albatros projesi 
kadar köklü bir değişimi ilk kez 
yaşadığını ifade eden Tuğlu, 
“Dijital trendleri yakından takip 

ederek daha verimli kurumlar 

oluşturulması hedefleniyor. 

Bir CIO olarak odalarımızda 

saatlerce süren altyapı toplan-

tıları dışında, sahada daha fazla 

vakit geçiriyor olmamız gerek-

tiğine inanıyorum. CIO’ların 

2000’li yıllardan sonra şirket 

içi mekanizmalarda daha etkin 

rol oynadıklarını görüyoruz. 

Çünkü inovatif yaklaşımlar, her 

sektörden, tüm şirketlerin artık 

olmazsa olmazı haline geldi” 

yorumunu yaptı.

Albatros projesi Albaraka’ya ödül getirdi

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka, bilişim altyapısında başlattığı Albatros projesiy-

le operasyon verimini artırdı ve ‘CIO Ödülleri 2015’ kapsamında ödül aldı. 

Albaraka’dan 
H

aberler

Albaraka Sarıkamış şehitlerini unutmadı

T
ürkiye, Sarıkamış Harekatı 
sırasında şehit düşen 90 
bin Mehmetçik’i 100’üncü 

yılında anmak için Sarıkamış’ta 
bir araya geldi. Yürüyüşe katılan 
Albaraka Doğa Kulübü üyeleri, 
bu önemli anma gününde şehit-
lerimizi ziyaret etti. Sarıkamış 
Şehitlerini Anma Yürüyüşüne 
katılan Albaraka Doğa Kulübü 
Başkanı ve Pendik E-5 Şube Mü-
dürü Recep Öztürk, “Albaraka 
Doğa Kulübü olarak böylesine 
önemli bir etkinliğe iştirak ede-

rek şehitlerimizin manevi hu-
zurunda bulunmak, her şeyden 
önce bir görevdir. Bizler de, bu 
önemli görevi yerine getirmenin 
huzurunu yaşadık” dedi.

Albaraka Doğa Kulübü olarak 
10 kişilik bir ekiple 8 km’lik 
yürüyüşle Sarıkamış şehitleri-
mizin huzuruna çıktıklarını ve 
Albaraka’yı temsil ettiklerini 
ifade eden Öztürk, “Eksi 21 
derecede katılımcılarımızın ses-
leri soğuktan değil, hissiyattan 
titremiştir” dedi.
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Türkiye’nin başarı hikayesi
inovasyon kapasitesinde gizli

A
lbaraka Türk Genel 
Müdür Yardımcısı Bülent 
Taban, Uluslararası KOBİ 

Konferansı’na konuşmacı olarak 

katıldı. 23-24 Ekim günlerinde 

İstanbul Kongre Merkezi’nde 

düzenlenen “KOBİ’ler için İsla-

mi Finans’ın Düzenlenmesi ve 

Etkinleştirilmesi” başlıklı panel-

de katılım bankacılığı özelinde 

değerlendirmelerde bulunan 
Taban, Türkiye’nin dünyada 
en büyük 10 ekonomiden biri 
olması için en büyük görevin 
KOBİ’lere düştüğünü belirtti.  

Katma değerli üretim 
vurgusu
Üretimde ve ihracatta katma 
değerli üretime vurgu yapan 

Taban, “Silikon Vadisi’nde 
yetişen, hepimizin cebinde 
olan bir ‘elma’yı alabilmek için 
Gaziantep’teki fıstık üreticimiz 
50 kilo fıstık satmak zorun-
da kalıyor. Aynı elmayı satın 
alabilmek için 65 kilo fındık ve 
250 kilo çay satmamız lazım. Bu 
trajik bir durum. Bu rakamlara 
baktığımızda katma değerli 
ürün üretmek mecburiyetin-
deyiz” dedi. Taban, Türkiye’nin 
dünyada marka haline gelmiş, 
yaptığı ihracatlarla dikkat 
çeken şirketlerin başarı hika-
yelerine de değindi ve şunları 
söyledi: “KOBİ bankasız, banka 
KOBİ’siz olamaz. KOBİ’lerin 
bankaların finansal desteğine 
ihtiyaçları var. Türkiye için ino-
vasyon kapasitesini geliştirmek 
olmazsa olmazımız. Türkiye’nin 
başarı hikayesi, inovasyon 
kapasitesinin geliştirilmesinde 
gizli. Katılım bankaları genetik 
yapısı gereği KOBİ bankacılığı-
na uygun.”

A
lbaraka kültür ve sanat 
etkinlikleri aralıksız de-
vam ediyor. Bu çerçeve-

de düzenlenen Fasıl Gecesi’nde 
Albaraka çalışanları, unutulmaz 
bir geceye tanıklık ettiler. 
Birbirinden güzel eserlerin 
icra edildiği Fasıl Gecesi, Genel 
Müdürlük konferans salonunda 
gerçekleşti. 28 Aralık akşa-
mı gerçekleştirilen konserin 
öncesinde, düzenlenen kokteyl 

etkinliği ile kurum çalışanları ve 
aileleri bir arada sohbet etme 
imkanı buldular. Konser sonrası, 
Albaraka Genel Müdürü Dr. 

Fahrettin Yahşi tarafından 
misafir saz heyetine gecenin ha-
tırası için hazırlanan hediye ve 
katılım belgeleri takdim edildi.

Silikon Vadisi’nde yetişen bir ‘elma’yı alabilmek için Gaziantep’teki fıstık üreticimiz 50 
kilo fıstık satmak zorunda. Katma değerli üretim yapmak mecburiyetindeyiz.

Fasıl gecesinde buluştuk



61

ALBARAKA’DAN HABERLER

A
lbaraka BT Strateji ve 
Yönetim Müdürlüğü 
ekibinden Yılmaz Ak 

ve Ömer Arslan, 26-28 Ekim 
tarihlerinde Las Vegas’ta ger-
çekleşen Intel Security Focus 
2015 Konferansı’nda başarılı bir 
sunum gerçekleştirdi. Eski adıy-
la McAfee olarak bilinen etkinlik 
Intel Security Focus 2015 kap-
samında değerlendirmelerde 
bulunan BT Strateji ve Yönetim 
Müdürlüğü Yetkilisi Yılmaz Ak, 
“Geçtiğimiz haftalarda gerçek-
leşen Intel Security Focus 2015 
etkinliğinde hem ülkemizi hem 
kurumumuzu başarılı bir şekilde 
temsil ettiğimizi düşünüyoruz. 
Bu konferansın bizim için önemi, 
bankamızda gerçekleştirdiğimiz 
güvenlik projemizin hikayesi-
ni anlatacak olmamızdı” diye 
konuştu.

“Local Threat Intelligence & 
Automated Incident Response 
Systems” başlığıyla gerçekleşti-
rilen sunumda yabancı ve Türk 
paydaşlarından aldıkları yorum 
ve değerlendirmelerin büyük 
fayda sağladığını ifade eden Ak, 
“Sunumumuz sonrası yapılan 
yorumlar sunumumuzun çok 
bilgilendirici olduğu yönün-
deydi. Sektörel ve Albaraka 

özelinde fikir alışverişinde 
bulunduğumuz bir etkinlikte 
olmak gelecekte atacağımız 
adımlar için bize ilham verdi” 
dedi. Ak, başta Albaraka Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Tuğlu 
olmak üzere tüm yöneticile-
rine ve projede emeği geçen 
Bilgi Güvenliği, Ağ Güvenliği 
ve Sistem Yönetimi ekibindeki 
çalışanlara teşekkür etti.

Albaraka, Intel Security
Focus Konferansı’nda

Intel Security Focus Konferansı’nda sunum yapan ilk Türk şirketi sıfatını kazanan Albaraka, bilgi ve ağ 
güvenliği başta olmak üzere, pek çok konuda dikkat çekici bir sunum gerçekleştirdi. 

Albaraka’dan 
H
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Türkçe’nin şiirleri Kazan’da hayat buldu

T
ürkiye Yazarlar Birliği tara-
fından iki yılda bir yapılan 
11. Türkçe’nin Uluslararası 

Şiir Şöleni, Tataristan’ın başkenti 
Kazan’da yapıldı.

Türk dünyasının edebiyat hazi-
nelerini vitrine çıkartmak adına 
büyük önemi olan etkinliğe Tür-
kiye’den 24 şair katılırken, Türk 
Cumhuriyetlerinden ve dünya-
nın çeşitli ülkelerinden katılan 
şairler Türkçe şiirlerini okudular.

Etkinliğe Türkiye’den davet 

edilen şairler arasında bulunan 

Albaraka İnsan Kıymetleri Mü-

dürü Süleyman Çelik, davetlilere 

hitaben iki şiir okudu.

Etkinlikte, Türkçenin büyük şa-

irlerinden Abdullah Tukay, Remi 

Garipov, Reşit Rahmeti Arat, 

Mehmet Akif Ersoy, Derdemend, 

Fatih Kerimi ve Abdürreşid İbra-

him adına şiir fasılları düzenlendi 

ve şiir üzerine muhtelif konular-

da atölye çalışmaları yapıldı.
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Şube Adı Telefon İl

Genel Müdürlük Tel : (216) 666 01 01  İstanbul

Erbil Şubesi
Tel : +964.750.370.98.90
Mobile: +964.750.163.96.59

Erbil

Anadolu Kurumsal 
Şubesi

Tel : (216) 445 05 50 İstanbul

Avrupa Kurumsal 
Şubesi

Tel : (212) 347 13 53 İstanbul

Başkent Kurumsal 
Şubesi

Tel : (312) 474 09 09 Ankara

Trakya Kurumsal Şubesi Tel : (212) 550 16 65 İstanbul

Adana Barkal Şubesi Tel : (322) 429 78 78 Adana

Adana Organize 
Sanayi Şubesi

Tel : (322) 394 53 29 Adana

Adana Şubesi Tel : (322) 363 11 00 Adana

Adapazarı Şubesi Tel : (264) 277 91 41 Sakarya

Adıyaman Şubesi Tel : (416) 213 60 84 Adıyaman

Afyon Şubesi Tel : (272) 214 10 14 Afyonkarahisar

Aksaray Şubesi Tel : (382) 212 12 71 Aksaray

Akşemsettin Şubesi Tel : (212) 415 83 40 İstanbul

Alanya Şubesi Tel : (242) 512 15 40 Antalya

Alibeyköy Şubesi Tel : (212) 627 43 33 İstanbul

Altunizade Şubesi Tel : (216) 651 74 94 İstanbul

Amasya Şubesi Tel : (358) 218 07 03 Amasya

Ankara Şubesi Tel : (312) 430 53 20 Ankara

Antakya Şubesi Tel : (326) 225 12 26 Hatay

Antalya Şubesi Tel : (242) 247 46 12 Antalya

Arnavutköy Şubesi Tel : (212) 597 67 57 İstanbul

Avcılar Şubesi Tel : (212) 509 05 24 İstanbul

Aydın Şubesi Tel : (256) 213 48 38 Aydın

Bağcılar Şubesi Tel : (212) 434 23 28 İstanbul

Bahçelievler Şubesi Tel : (212) 642 00 44  İstanbul

Bahçelievler Soğanlı 
Şubesi

Tel : (212) 643 16 72 İstanbul

Bakanlıklar Şubesi Tel : (312) 417 70 33 Ankara

Bakırköy Çarşı Şubesi Tel : (212) 583 66 33 İstanbul

Balgat Şubesi Tel : (312) 472 40 30 Ankara

Balıkesir Şubesi Tel : (266) 243 73 33 Balıkesir

Balmumcu Şubesi Tel : (212) 216 74 01 İstanbul

Bandırma Şubesi Tel : (266) 714 43 30 Balıkesir

Basın Ekspres/
İstanbul Şubesi

Tel : (212) 397 04 58  İstanbul

Başakşehir Şubesi Tel : (212) 485 12 74 İstanbul

Batman Şubesi Tel : (488) 215 26 42 Batman

Bayrampaşa Şubesi Tel : (212) 612 52 21 İstanbul

Beşyüzevler Şubesi Tel : (212) 477 61 90 İstanbul

Beyazıt Şubesi Tel : (212) 516 17 13 İstanbul

Beylikdüzü OSB 
Şubesi

Tel : (212) 876 49 13  İstanbul

Beylikdüzü Şubesi Tel : (212) 871 00 45 İstanbul

Bolu Şubesi Tel : (374) 218 12 92 Bolu

Bornova Şubesi Tel : (232) 342 43 23 İzmir

Bucak Şubesi Tel : (248) 325 23 01 Burdur

Bursa Demirtaş 
Şubesi

Tel : (224) 211 26 11   Bursa

Bursa Şubesi  Tel : (224) 220 97 60 Bursa

Büsan Şubesi Tel : (332) 345 40 40 Konya

Büyükçekmece Şubesi Tel : (212) 881 57 01 İstanbul

Cebeci Şubesi Tel : (312) 363 30 11  Ankara

Cennet Mahallesi 
Şubesi

Tel : (212) 598 79 02  İstanbul

Çağlayan Şubesi Tel : (212) 246 06 11 İstanbul

Çakmak Şubesi Tel : (216) 335 04 64 İstanbul

Şube Adı Telefon İl

Çallı Şubesi Tel : (242) 344 45 05 Antalya

Çanakkale Şubesi Tel : (286) 214 40 82 Çanakkale

Çankırı Şubesi Tel : (376) 212 72 51  Çankırı

Çekmeköy Şubesi Tel : (216) 420 63 63 İstanbul

Çerkezköy Şubesi Tel : (282) 725 00 22  Tekirdağ

Çiğli Şubesi Tel : (232) 386 10 13 İzmir

Çorlu Şubesi Tel : (282) 673 66 10 Tekirdağ

Çorum Şubesi Tel : (364) 224 19 11 Çorum

Çukurambar Şubesi Tel : (312) 287 44 02  Ankara

Çukurova Şubesi Tel : (322) 233 23 51 Adana

Denizli Şubesi Tel : (258) 242 00 25 Denizli

Denizli Sanayi 
Şubesi

Tel : (258) 372 01 25 Denizli

Diyarbakır Şubesi Tel : (412) 224 75 30 Diyarbakır

Dudullu Şubesi Tel : (216) 614 09 87 İstanbul

Düzce Şubesi Tel : (380) 512 08 51 Düzce

Edirne Şubesi Tel : (284) 212 02 65 Edirne

Elazığ Şubesi Tel : (424) 212 47 24  Elazığ

Emniyet Caddesi 
Şubesi

Tel : (414) 318 01 80 Şanlıurfa

Erzurum Şubesi Tel : (442) 213 24 76 Erzurum

Esenler Şubesi Tel : (212) 508 49 99  İstanbul

Esenyurt Şubesi Tel : (212) 699 33 99 İstanbul

Eskişehir Şubesi Tel : (222) 231 36 66 Eskişehir

Etimesgut Şubesi Tel : (312) 245 57 00 Ankara

Etlik Şubesi Tel : (312) 325 91 91 Ankara

Eyüp Şubesi Tel : (212) 578 10 20 İstanbul

Fatih Şubesi Tel : (212) 635 48 96 İstanbul

Fatsa Şubesi Tel : (452) 400 46 46 Ordu

Firuzköy Şubesi Tel : (212) 428 68 36 İstanbul

Florya Şubesi Tel : (212) 574 20 41 İstanbul

Gatem Şubesi Tel : (342) 238 17 33 Gaziantep

Gaziantep Şubesi Tel : (342) 230 91 68 Gaziantep

Gaziantep OSB 
Şubesi

Tel: (342) 337 87 87 Gaziantep

Gaziosmanpaşa 
Şubesi

Tel : (212) 563 54 10 İstanbul

Gebze OSB Şubesi Tel : (262) 751 20 28 Kocaeli

Gebze Şubesi Tel : (262) 641 15 82 Kocaeli

Giresun Şubesi Tel : (454) 213 30 01 Giresun

Güneşli Şubesi Tel : (212) 474 03 03 İstanbul

Güngören Şubesi Tel : (212) 539 03 80 İstanbul

Hadımköy Şubesi Tel : (212) 886 19 10 İstanbul

Hasanpaşa 
Şubesi

Tel : (216) 336 55 40 İstanbul

Ihlamurkuyu 
Şubesi

Tel : (216) 614 00 77 İstanbul

Isparta Şubesi Tel : (246) 223 47 42  Isparta

Işıkkent Şubesi Tel : (232) 436 47 72  İzmir

İkitelli Şubesi Tel : (212) 671 28 10 İstanbul

İmes Şubesi Tel : (216) 590 09 90 İstanbul

İncirli Şubesi Tel : (212) 542 02 22 İstanbul

İnegöl Şubesi Tel : (224) 716 04 90  Bursa

İskenderun Şubesi Tel : (326) 614 68 60 Hatay

İstoç Şubesi Tel : (212) 659 68 70 İstanbul

İvedik Şubesi Tel : (312) 394 70 05 Ankara

İzmir Gıda Çarşısı 
Şubesi

Tel : (232) 469 14 03 İzmir

İzmir Şubesi Tel : (232) 441 21 61 İzmir

İzmit E5 Şubesi Tel : (262) 324 78 06  Kocaeli
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İzmit Şubesi Tel : (262) 323 37 72 Kocaeli

K.Maraş Şubesi Tel : (344) 225 49 26 K.Maraş

Kadıköy Şubesi Tel : (216) 414 31 63 İstanbul

Karabağlar Şubesi Tel : (232) 237 27 81 İzmir

Karabük Şubesi Tel : (370) 415 66 33 Karabük

Karadeniz Ereğli 
Şubesi

Tel : (372) 322 84 14  Zonguldak

Karaköy Şubesi Tel : (212) 252 56 87 İstanbul

Karaman Şubesi Tel : (338) 213 91 00 Karaman

Kartal Şubesi Tel : (216) 473 60 05 İstanbul

Kastamonu Şubesi Tel : (366) 212 88 37  Kastamonu

Kavacık Şubesi Tel : (216) 680 27 33  İstanbul

Kayapınar Şubesi Tel : (412) 251 31 33 Diyarbakır

Kaynarca Şubesi Tel : (216) 397 07 10 İstanbul

Kayseri OSB Şubesi Tel : (352) 321 42 82  Kayseri

Kayseri Sanayi Şubesi Tel : (352) 336 63 66 Kayseri

Kayseri Şubesi Tel : (352) 222 67 91 Kayseri

Keçiören Şubesi Tel : (312) 314 14 14 Ankara

Kemalpaşa Şubesi Tel : (232) 878 31 38  İzmir

Kestel Şubesi Tel : (224) 372 75 87   Bursa

Kocamustafapaşa 
Şubesi

Tel : (212) 587 89 89 İstanbul

Konya Akşehir Şubesi Tel : (332) 811 02 47 Konya

Konya Ereğli Şubesi Tel: (332) 712 00 71 Konya

Konya OSB Şubesi Tel : (332) 239 21 76 Konya

Konya Sanayi Şubesi Tel : (332) 238 21 25 Konya

Konya Şubesi Tel : (332) 350 19 77 Konya

Konyaaltı Şubesi Tel : (242) 290 99 19 Antalya

Kozyatağı Şubesi Tel : (216) 384 28 22 İstanbul

Körfez Şubesi Tel : (262) 526 62 75  Kocaeli

Kurtköy Şubesi Tel : (216) 378 14 39 İstanbul

Küçükbakkalköy Şubesi Tel : (216) 576 89 99 İstanbul

Küçükköy Şubesi Tel : (0212) 618 11 80 İstanbul

Küçüksaat Şubesi Tel : (322) 351 20 00 Adana

Kütahya Şubesi Tel : (274) 223 75 00  Kütahya

Laleli Şubesi Tel : (212) 528 70 70  İstanbul

Levent Sanayi Şubesi Tel : (212) 278 25 00 İstanbul

Malatya Şubesi Tel : (422) 326 04 20 Malatya

Maltepe Şubesi Tel : (216) 370 14 70 İstanbul

Manavgat Şubesi Tel : (242) 742 00 40  Antalya

Manisa Şubesi Tel : (236) 238 93 00 Manisa

Mardin Şubesi Tel : (482) 213 22 50 Mardin

Masko Şubesi Tel : (212) 549 37 77 İstanbul

Maslak Şubesi Tel : (212) 276 01 11 İstanbul

Mecidiyeköy Şubesi Tel : (212) 347 16 10 İstanbul

MegaCenter Şubesi Tel: (212) 437 38 04 İstanbul

Merkez Şube Tel : (216) 666 02 02  İstanbul

Mersin Şubesi Tel : (324) 237 85 60  İçel

Merter Şubesi Tel : (212) 637 84 10 İstanbul

Metrokent Şubesi Tel : (212) 777 98 53 İstanbul

Mevlana Şubesi Tel : (332) 350 00 42 Konya

Muş Şubesi Tel: (436) 212 80 10 Muş

Nazilli Şubesi Tel : (256) 315 01 02 Aydın

Nevşehir Şubesi Tel : (384) 212 12 16  Nevşehir

Nilüfer Şubesi Tel : (224) 443 74 00 Bursa

Ordu Şubesi Tel : (452) 214 73 51 Ordu

Osmanbey Şubesi Tel : (212) 231 81 65 İstanbul

Osmaniye Şubesi Tel : (328) 813 71 71  Osmaniye

Ostim Şubesi Tel : (312) 385 79 01 Ankara

Pendik E-5 Şubesi Tel: (216) 379 49 00 İstanbul

Pendik Şubesi Tel : (216) 483 65 05 İstanbul

Pozcu Şubesi Tel : (324) 326 76 76 Mersin

Pursaklar Şubesi Tel: (312) 527 00 93 Ankara

Rize Şubesi Tel : (464) 214 27 67  Rize

Sahrayıcedit Şubesi Tel : (216) 302 16 32 İstanbul

Samsun Sanayi 
Şubesi

Tel : (362) 266 62 52  Samsun

Samsun Şubesi Tel : (362) 435 10 92 Samsun

Sancaktepe Şubesi Tel : (216) 622 55 00 İstanbul

Sefaköy Şubesi Tel : (212) 580 32 00 İstanbul

Siirt Şubesi Tel : (484) 223 41 40 Siirt

Silivri Şubesi Tel : (212) 728 78 00 İstanbul

Sincan Şubesi Tel : (312) 270 99 88 Ankara

Siteler Şubesi Tel : (312) 353 49 50 Ankara

Sivas Şubesi Tel : (346) 224 00 90 Sivas

Sivas Caddesi Şubesi Tel : (352) 235 18 00 Kayseri

Sultanbeyli Şubesi Tel : (216) 419 37 00 İstanbul

Sultançiftliği Şubesi Tel : (212) 475 53 40 İstanbul

Sultanhamam Şubesi Tel : (212) 519 64 30 İstanbul

Şanlıurfa Şubesi Tel : (414) 313 01 58 Şanlıurfa

Şaşmaz Şubesi Tel : (312) 278 32 42 Ankara

Şehitkamil Şubesi Tel : (342) 215 36 51 Gaziantep

Şehremini Şubesi Tel : (212) 585 00 13 İstanbul

Şirinevler Şubesi Tel : (212) 551 81 51 İstanbul

Tarsus Şubesi Tel : (324) 613 00 20 Mersin

Tatvan Şubesi Tel : (434) 827 46 41 Bitlis

Tavşanlı Şubesi Tel : (274) 614 77 61  Kütahya

Tekirdağ Şubesi Tel : (282) 260 16 81  Tekirdağ

Terazidere Şubesi Tel : (212) 501 28 76  İstanbul

Tokat Şubesi Tel : (356) 214 69 66  Tokat

Topçular Şubesi Tel : (212) 613 85 74 İstanbul

Topkapı Şubesi Tel : (212) 565 95 03  İstanbul

Trabzon
Akçaabat Şubesi

Tel : (462) 228 80 01  Trabzon

Trabzon 
Değirmendere Şubesi

Tel : (462) 325 00 23  Trabzon

Trabzon Şubesi Tel : (462) 321 66 06  Trabzon

Turan Güneş Şubesi Tel : (312) 443 07 65 Ankara

Turgutlu Şubesi Tel : (236) 312 75 00 Manisa

Tuzla Sanayi Şubesi Tel : (216) 394 86 54  İstanbul

Uludağ Şubesi Tel : (224) 272 59 00 Bursa

Ulus Şubesi Tel : (312) 324 65 70 Ankara

Uşak Şubesi Tel : (276) 223 30 02 Uşak

Ümitköy Şubesi Tel : (312) 241 60 00 Ankara

Ümraniye Şubesi Tel : (216) 443 66 35 İstanbul

Ümraniye Çarşı Şubesi Tel : (216) 523 44 14  İstanbul

Üsküdar Şubesi Tel : (216) 532 89 39 İstanbul

Van Şubesi Tel : (432) 212 17 12  Van

Yalova Şubesi Tel : (226) 812 23 80 Yalova

Yavuzselim Şubesi Tel : (212) 532 92 52 İstanbul

Yeni Toptancılar Şubesi Tel : (332) 342 00 72 Konya

Yozgat Şubesi Tel : (354) 217 50 30 Yozgat

Zafer Sanayi Şubesi Tel : (332) 248 84 30 Konya

Zeytinburnu Şubesi Tel : (212) 510 10 22 İstanbul

  Şube Adı    Telefon İl



Projesini 
yapmak

Üretkenlik

Nispet

Bir göz 
rengi

Kısaca
dekar

Ekstra gelir, 
irat

Haya

İnce uzun 
metal

Bir haber 
ajansı

Çelik
Bir tür 

ayakkabı

Kalın bezden 
gölgelik

Vücut
ifrazatı

Kimyada 
Helyum

Merdiven, 
basamak

Dişi sığır

Büyük, 
kocaman

Bir bağlaç

İnanma, 
inanç

Bir gıda

S. Arabistan 
parası

Çaresiz

Bir erkek 
adı

Gelir getiren 
mülkler

Açıktan

Su

Bir uzunluk 
ölçüsü

Bir kış 
meyvesiDil bilimi

Yaratıcı

Metal 
olmayan

Düğme 
deliği

Gizli görevli

Eski Türkler-
de yiğit, cesur 

kimse

Gelenek

Bir nota

Duadan son-
ra söylenir

Eski bir 
medeniyet

Öğütülmüş 
buğday

Peşin

Batı
Anadolu’da 
köy yiğidi

Siyaset

Ödenti

Valide

Konuşama-
yan

Bulaşıcı
bir hastalık,

kara
humma

Bağırsaklar İspanya’nın 
sembolü

Nişan, 
alamet

Ne kadar, 
nasıl

Duygu

İslam’ın
bir şartı

Bir nota Bir soru eki

Madeni bilet

Göğüs

Baba, ata

Bir baharat

Kimyada 
oksijen

Bir sayı

Çocuk 
yiyeceği

Bir baharat 
türü

Uzaklık 
belirtir

Rütbesiz 
asker

Kısa zaman 
dilimi

Levha

Satrançta 
yenilgi

Kısaca 
doktor

Kart tavuk

Kâr,
gelir

Hareket 
kolu, 

kaldıraç

Reis, baş

Tepelik

Safdışı 
bırakma, 
dışlama

Demiryolu 
vasıtası

Para ile
ilgili

İridyumun 
simgesi

Yapma, 
yaptırma

Karşı durma

Bir ilimiz Doymuş 
hidrokarbon Bir bağlaç Erzak damı Japon

parası Kimyada 
molibden

İlkel bir
silah

Güç, 
derman

Boş arazi, 
sahra

Şan, şöhret Şan, şöhret Ağzını 
kapama

Olan, 
mevcut

Ateşleme 
aparatı

İyileşme

Acı, üzücü 
durum

Bir tür 
ayakkabı

ÖDÜLLÜ BULMACA Hazırlayan:
Hüseyin Halimoğlu

ANAHTAR KELİME:

Çengel Bulmacayı doğru olarak çözüp, anahtar kelimeyi, kurumsaliletisim@albarakaturk.com.tr e-posta adresine 
gönderen ilk 5 kişiye, Saliha Erdim’in “Eşimi Anlamak İstiyorum” kitabını hediye ediyoruz. İyi eğlenceler...
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