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Sevgili Çocuklar,

“Her kitap bilgiye aç›lan bir kap›d›r”
diyerek gerçeklefltirmifl oldu¤umuz 6. kitap
kampanyas›nda SEVG‹L‹ KALEM isimli
çal›flmaya göstermifl oldu¤unuz ilgi ve
sevgiye teflekkür ederiz. 

Yeni çal›flmalar›m›zda tekrar bir arada
olma ümidi ile.

ocuklar karne hediyesini
Albaraka’dan ald›.
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Kitap
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s›

 

Karaköy fiubesi (0212) 252 56 87
Bak›rköy fiubesi (0212) 542 02 22
Bayrampafla fiubesi (0212) 612 52 20
Fatih fiubesi (0212) 635 48 96
Kad›köy fiubesi (0216) 414 31 63
Ümraniye fiubesi (0216) 443 66 35
Ankara fiubesi (0312) 430 53 20

Siteler fiubesi (0312) 353 49 50
‹zmir fiubesi (0232) 441 21 61
Bursa fiubesi (0224) 220 97 60
Konya fiubesi (0332) 350 19 77
Kayseri fiubesi (0352) 222 81 85
Adana fiubesi (0322) 363 11 00
Gaziantep fiubesi (0342) 230 91 68

Samsun fiubesi (0362) 435 10 92
Malatya fiubesi (0422) 326 04 20
K.Marafl fiubesi (0344) 225 49 26
‹zmit fiubesi (0262) 323 37 72
Adapazar› fiubesi (0264) 277 91 41
Antalya fiubesi (0242) 247 46 12
Bal›kesir fiubesi (0266) 243 73 33

 

Genel Müdürlük & Merkez fiube   (0.212) 274 99 00
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Türkiye’de faizsiz bankac›l›¤›n serü-
veni konusundaki di¤er özgün arafl-
t›rma yaz›lar›ndan oluflan bir derle-
meyi “Bereket Özel Say›s›” olarak
önümüzdeki aylarda yay›nlayaca¤›-
m›z› burada duyurmak isterim. Bu
çal›flman›n, faizsiz finansman ve
Türkiye tecrübesi konusunda teori
ile prati¤i birlefltiren genifl bir yelpa-
zede ortaya konulmufl en kapsaml›
eser olaca¤›n› söyleyebiliriz.

Bu say›daki di¤er yaz›lar, her za-
manki “Bereket kalitesi”ni yans›tan
çal›flmalard›r. Özel Finans Kurum-
lar› ve çal›flma usulleri ile ilgili ka-
muoyunda çokça tart›fl›lan ve daha
çok uygulamaya dönük bulunan ko-
nular› “soru-cevap” format› içinde
ele alan Hüseyin Tunç’un çal›flma-
s›n› ilginç ve yararl› bulaca¤›n›za
inan›yorum. Nihat Boz, bir hukukçu
olarak hukuk bilincinin gereklili¤ini
vurgulayan yaz›s›nda günümüz
flartlar›nda daha büyük anlamlar
kazanan ilginç ve önemli mesajlar
veriyor. Hukuk’un kapsama alan›
içindeki “haklar” ve “vazifeler” den-
gesi veya dengesizli¤i ba¤lam›nda
zengin tart›flmalara kap› açacak bu
yaz› üzerinde düflünmenizi sal›k ve-
ririm. “Da¤lar›n adam›” ve “zirve
araflt›rmac›s›” Ali Göçer, bu defa,
zirve t›rman›fllar›n›n yan›s›ra kendi
iç derinliklerimize inme tecrübesini,
yani di¤eri kadar zengin yeni bir
tecrübeyi bizimle paylafl›yor. Hepi-
mizin tan›d›¤›, büyü¤ümüz say›n
Mehdi Sungur da, bugünlerde çok
revaçta olan bir gözle yönetim me-
selelerini irdelemektedir. Yararlana-
ca¤›n›z› umuyoruz. 

Bereket’in yeni bir say›s›nda bu-
luflmak üzere hoflça kal›n.

 

Ahmet Ertürk
Genel Yay›n Yönetmeni
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Üç ayda bir yay›nlan›r.
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De¤erli Bereket okuyucular›,
Geçti¤imiz üç ay› Albaraka
camias› olarak oldukça yo-

¤un yaflad›k. Öncelikle, Albara-
ka’n›n faaliyete bafllamas›n›n on-
beflinci y›l›n› kutlamaya dönük kap-
saml› program›n en önemli iki aya-
¤›n› bu süre içinde gerçeklefltirdik.
Sonraki sayfalarda detaylar›n› gö-
rece¤iniz gibi, 15. Y›l Kutlama
Program›n›n “Personel Ödül Töre-
ni” ve “Türkiye’de Özel Finans Ku-
rumlar›’n›n Dünü, Bugünü, Yar›n›”
konulu uluslararas› sempozyum
etaplar›n› baflar›yla gerçeklefltirdik.
‹çe dönük olarak “kurumsal aidiyet
duygusu”nu pekifltirmeyi ve d›fla
dönük olarak da Albaraka’n›n sek-
tör içinde öncülük misyonunun ge-
re¤ini yerine getirmeyi amaçlayan
sözkonusu etkinliklerin ayn› za-
manda Albaraka’n›n kendine özgü
“düflük profil” gelene¤ini aflmak
aç›s›ndan da kayda de¤er olaylar
oldu¤unu zikretmeliyiz.

Yo¤unluk sadece bunlarla ve sa-
dece bizi mutlu eden olaylarla s›n›r-
l› kalmad› elbette. Genel Müdürü-
müz say›n Osman Akyüz’ün yaflad›-
¤› kalp krizi bütün Albaraka camias›-
n› derinden üzdü. Allah’›n lutfuyla
tekrar sa¤l›¤›na dönen genel müdü-
rümüze geçmifl olsun dile¤imizi ye-
niliyor ve meflhur Karadenizli f›kra-
s›ndaki “Bu, bana bir ders olsun!”
tenbihini unutmamas›n› diliyoruz.

Bereket’in elinizdeki say›s›, do-
¤al olarak, yaflad›¤›m›z bu yo¤unlu-
¤un izlerini tafl›yor. Gerçeklefltirdi¤i-
miz uluslararas› sempozyumdan
sadece  Devlet Bakan› say›n Recep
Önal’›n veciz ve anlaml› konuflmas›
ile aç›l›fl konuflmas›n›n metinlerine
ve haber de¤eri tafl›yan bir k›s›m
materyale yer verilmekle yetinildi.
Sempozyumda sunulan tebli¤ler ile
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Ö
yle görünüyor ki Türkiye, 2000
y›l›n› son y›llarda hiç de al›fl›k
olmad›¤› yeni tart›flmalar ve

aray›fllar eflli¤inde yaflayacak. Türki-
ye’nin son y›llardaki gündemi, ma-
alesef, ekonomide ç›k›fl› olmayan bir
faiz-kur-enflasyon sarmal›ndan nas›l
kazanç sa¤lanaca¤›n› hesaplamaya
odaklanm›flt›. Dikkat edin, bu sar-
maldan nas›l kurtulaca¤›m›z› de¤il
de, nas›l menfaat sa¤layaca¤›m›z›
konuflur olmufltuk. Daha do¤rusu,
baz›lar› bunu konuflurken toplumun
büyük ço¤unlu¤u da duyars›z bir fle-
kilde olan biteni seyrediyordu. Bizler
de, sektör olarak,  bu ço¤unlu¤un
içinde, yani süreçten zarar görenle-
rin aras›nda yerimizi alm›flt›k.

Bu hengâmede flu gerçe¤i ço¤u-
muz göremiyorduk, yahut öneminin
fark›na varm›fl de¤ildik. E¤er bir oyun-
da birileri kazan›yorsa di¤erleri kay-
bediyordu. fiafl›rt›c› olan da fluydu:
hep kazananlar konuflurken kimin
kaybetti¤i es geçiliyor, kaybedenlerin

kendileri de
ne olup bit-
ti¤ini anla-
ma çabas›
göstermi-

yordu.
Tabii

ki kazanan, bir az›nl›k, kaybeden top-
lumdu. Çünkü garip bir transfer meka-
nizmas› ile  ters bir yeniden-bölüflüm
süreci ifllemekteydi. Asl›nda bu süre-
cin Türkiye’ye özgü olmay›p büyük bir
global mekanizman›n parças› oldu¤u-
nu söyleyenler de vard›. Hatta bu gö-
rüfl son y›llarda, özellikle Güneydo¤u
Asya krizinin hemen ard›ndan yüksek
sesle dillendirilmeye bafllanm›flt›. Hep
“merkez”in lehine çal›flan, yani “çev-
re”den “merkez”e servet transferi sü-
recini daha geliflmifl ve ince yöntem-
lerle sürdürmeye çal›flan bir mekaniz-
man›n Türkiye’yi de etki alan›na ald›-
¤› konuflulmaktayd›.

Bugün ise biraz daha farkl›, ama
daha ümit verici bir gündemin öne
ç›kt›¤›n› görmekteyiz. ‹nan›lmaz ka-
zançlara kaynakl›k eden paran›n iç
ve d›fl fiyatlar› aras›ndaki uçurum
uluslararas› marjlara yaklaflt›r›ld›¤›
ölçüde ekonomi kendi do¤al günde-
mini daha so¤ukkanl› bir flekilde tar-
t›flmaya bafllayabildi. Döviz kurunun
uzunca say›labilecek bir süre için
belli mekanizmalarla kontrol alt›na
al›nd›¤› kanaatinin belli bafll› ekono-
mik aktörlerce paylafl›lmas›, faizleri
h›zla afla¤›ya çeken en önemli faktör
oldu. Bütün mesele, ekonominin bu
iki temel fiyat›n›n bugünkü seviyele-
rinde istikrar bulup bulamayacaklar›
meselesidir. E¤er bu konuda hala
var olan tereddütler giderilebilirse
ekonominin bozulmufl dengelerinin
yeniden makul seviyelerde kurulabil-
mesi kolaylaflacakt›r.

Benzer bir program›n daha önce
uyguland›¤› ülkelerin bir k›sm›nda

u¤rad›¤› baflar›s›zl›¤›n sebeplerinin
iyi analiz edilerek Türkiye’de benzer
sebeplerin program› sekteye u¤rat-
ma ihtimali gözden uzak tutulmama-
l›d›r. Program›n en zay›f taraf›, sade-
ce Türkiye içindeki özel veya kamu-
sal ekonomik aktörlerin tercih ve
davran›fllar›yla de¤il, ayn› zamanda
d›fl ekonomik aktörlerin program›n
kredibilitesine olan inançlar›yla da
ba¤lant›l› olmas›d›r. Bu inanc›n en
pratik ve fonksiyonel göstergesi, d›fl
kayna¤›n mobilize edilmesi olacakt›r.
Program›n ödemeler dengesinde
meydana getirmesi mukadder olan
yüksek aç›klar›n d›fl kaynakla kolay-
ca finanse edilebilmesi, muhtemel
bir baflar›s›zl›¤›n önündeki en büyük
engel olacakt›r.

fiimdi tekrar sözlerimizin bafl›na
dönersek, yeni ekonomik programa
iliflkin iyi ya da kötü muhtelif senar-
yolar›n tart›fl›lmaya bafllanmas› bile
olumlu bir ad›md›r. Geçmiflin denge-
sizliklerinden rant devfliren çevrele-
rin yeni denge aray›fllar› karfl›s›nda
ald›klar› yeni pozisyonlar, kolay ka-
zanç kap›lar›n›n kapand›¤› gerçe¤ini
dikkate alarak oluflturulmaktad›r. Bu
aç›dan sözkonusu aktörlerin son bir
kaç y›lda her zaman zorluklar yafla-
m›fl reel ekonomik aktörlerle ayn›
pozisyona gelmifl olmalar› bile Türki-
ye için olumlu bir iflarettir. Bu demek-
tir ki bundan böyle herkesin menfa-
ati, ekonominin baz›lar›na rant sa¤-
layan dengesizliklerle yaflamas›nda
de¤il, nimet ve külfette kesimler ara-
s›nda eflit da¤›l›m gerçeklefltiren
dengelerin kurulmas›nda olacakt›r. 

Osman Akyüz
ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ

 

Dönüfl
Gerçek Gündeme

Dönüfl
Bütün mesele, ekonominin bu iki temel fiyat›n›n bugünkü seviyelerinde istikrar
bulup bulamayacaklar› meselesidir. E¤er bu konuda hala var olan tereddütler
giderilebilirse ekonominin bozulmufl dengelerinin yeniden makul seviyelerde

kurulabilmesi kolaylaflacakt›r.



Sempozyum
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Katk›da Bulunmaktalar

Sayg›de¤er
Kat›l›mc›-
lar,

S ö z l e r i m e
bafllarken, böyle-

sine seç-
kin bir
toplu-
luk la
birlik-
te ol-

maktan duydu¤um memnuniyeti dile
getirmek istiyorum.

57. Cumhuriyet Hükümeti taraf›n-
dan uygulamaya konulan program
çerçevesinde, Türkiye ekonomisinde
yaflanan de¤iflim sürecinin, gelmifl
bulundu¤u noktadan k›saca sözet-
mek istiyorum.

Hepinizin bildi¤i gibi, son 30 y›ld›r
ülkemizin en önemli sorunu haline
gelen kronik enflasyonu ve onu bes-
leyen kamu kesimi dengesizliklerini
ortadan kald›rmak için bir kaç y›ld›r
önemli çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Bir yandan enflasyonun ekonomi-
ye, dolay›s›yla halk›m›za verdi¤i za-
rar, öte yandan kamu kesimi aç›klar›-
n›n finansman›n›n sürdürülebilirli¤i
konusunda oluflan kuflkular, Avrupa
Birli¤i’ne tam üyelik sürecinde, bu so-
runun çözümünü kaç›n›lmaz k›lm›flt›r.

Bu çerçevede, kapsaml› bir enf-
lasyonla mücadele ve yap›sal uyum
program› haz›rlanarak, Ülkemizdeki
makroekonomik dengesizlikleri gi-
derme çabalar›m›z›n güçlendirilmesi
amaçlanm›flt›r.

IMF ile üzerinde mutabakata va-
r›lm›fl bulunan bir “Stand-by Düzen-
lemesi” ile de desteklenmesi öngörü-
len program›m›z, 2000 y›l›n›n bafl›n-
dan itibaren Hükümetimiz taraf›ndan
yürürlü¤e konulmufltur.

Uygulanmas›na bafllanan prog-
ramla, kamu aç›klar›n›n azalt›lmas›,
enflasyon ve faiz oranlar›n›n düflü-
rülmesi ve özel sektörün finans piya-
salar›ndan daha çok yararlanmas›-
n›n sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.

Programla, 2000 y›l›ndan baflla-
yarak döviz kurlar›nda istikrar sa¤-
lanmas› sonucu d›fl kaynak giriflinin
artmas› ile ekonomik canlanma bafl-
layacakt›r.

D›fl dünyada görülen canlanma-
n›n d›fl talebi gelifltirmesi, ekonomik
büyümenin h›zlanmas›na katk›da
bulunacakt›r

Nitekim, program›n uygulanmaya
baflland›¤› son dört ayl›k dönemde,
genel çizgileri itibariyle ekonomide,
oldukça baflar›l› sonuçlar elde edil-
mifl; program, baflta reel ekonomik
aktivite ve finansal piyasalar olmak
üzere olumlu etkisini, ekonominin her
alan›nda göstermeye bafllam›flt›r.

Gerek, 1999 y›l› sonu itibariyle
ekonomik göstergelerin karfl›laflt›r›l-
mas›nda ortaya ç›kan olumlu tablo,
gerekse Uluslararas› Para Fo-
nu’nun program›n baflar› ile sürdü-
rüldü¤ünü onaylamas›, uluslararas›
derecelendirme kurulufllar›n›n Tür-
kiye’ye verdi¤i notlar›n yükselmesini
sa¤lam›flt›r.

Bu olumlu geliflmeler sonucu,
Türkiye’nin uluslararas› finans piya-
salar›ndaki itibarinin artmas›yla, da-
ha düflük maliyetle ve daha uzun va-
de ile borçlanma olanaklar›n›n ge-
nifllemesi öngörülmektedir.

Ekonomimizin istikrara kavuflma-
s› ve enflasyonun istenilen oranlara
indirilebilmesi için yap›sal reformla-
ra, öncelik verilmektedir.

1999 y›l› içerisinde gerçeklefltiri-
len sosyal güvenlik reformu ile ban-
kac›l›k reformunu takiben, 2000 y›-
l›nda özellefltirmeye de büyük h›z
verilmifltir.

Program› destekleyecek yap›sal
reformlar›n en önemlilerinden birisi
olan finans kesimi reformu ba¤la-
m›nda ç›kar›lan Bankalar Kanunu ile
oluflturulan Bankac›l›k Düzenleme
ve Denetleme Kurulu (BDDK), öngö-
rülen süre içerisinde (Mart ay› so-
nunda) atanm›fl ve Kurum’un faali-
yete geçmesi için gerekli altyap› ça-
l›flmalar›na bafllanm›flt›r.

Bankac›l›k Düzenleme ve Denet-
leme Kurum’unun A¤ustos ay› sonu-
na kadar çal›flmalar›na bafllamas›
beklenmektedir.

De¤erli Konuklar,
Özel Finans Kurumlar› (ÖFK)

dünya ekonomi literatüründe, son 50
y›lda tart›fl›lan finansal arac›lard›r.

Halen, Körfez ülkelerinde özel,
ba¤›ms›z kurumlar biçiminde, bir çok
ileri bat› ülkesinde ise var olan gele-
neksel bankac›l›k hizmetlerini ta-
mamlay›c›, özel üniteler biçiminde

ÖFK’lar Ekonomik Büyümeye
Katk›da Bulunmaktalar

Devlet Bakan›m›z Sn. Recep Önal Albaraka’n›n Sempozyumu’nda;

Devlet Bakan› Sn. Recep Önal’›n Albaraka Türk’ün 15. Y›l Sempozyumu’nda
yapt›¤› konuflman›n tam metnidir. 

Devlet Bakan› 
Sn. Recep Önal
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faizsiz finansman hizmeti verilmek-
tedir.

Öte yandan, Malezya ve Endo-
nezya’da “dual system” ad› verilen,
hem faizli ve hem faizsiz bankac›l›¤a
olanak sa¤layan, yeni bir bankac›l›k
türü de ciddi geliflmeler göstermifltir.

Kâr-zarar ortakl›¤› esas›na göre
iflleyen finansman teknikleri, faizi
meflru kabul etmeyen ‹slam ülkele-
rinde biriken petrol fonlar›n›n de¤er-
lendirilmesine yönelik olarak 1970’li
y›llarda ortaya ç›km›flt›r.

Daha sonra, çeflitli nedenlerle fa-
izden uzak durmay› ye¤leyen ve ül-
kemizde varl›¤› inkar edilemeyen bir
grup tasarrufçu ve giriflimci kitlesinin
ülke ekonomisine dahil edilmesi
amac› ön plana geçmifltir.

Faizsiz finansman modelinin
ülkemizde uygulamaya konulmas›-
n›n bafllang›c› 1983 y›l›na uzanmak-
tad›r.

Arap orijinli fonlar›n mali sistemi-
mize çekilmesi amac›yla,
22/07/1983 gün ve 70 say›l› Banka-
lar Hakk›ndaki KHK’nin 90’›nc› mad-
desiyle Hükümete, Bankalar Kanu-
nuna tabi olmayan mali kurulufllar›n
kurulmas› ve faaliyetlerinin düzen-
lenmesi konusunda yetki verilmifl,
Hükümet bu yetkiye dayanarak,
16/12/1983 gün ve 83/7506 say›l›
Kararname ile Özel Finans Kurumla-
r›n›n; kurulufllar›n›, faaliyetlerini,
denetim ve tasfiyelerini düzenleye-
rek, öngörülen hukuki alt yap›y› olufl-
turmufltur.

1985 y›l›nda yabanc› (Körfez)
sermayeli Faisal Finans ve Albaraka
Türk’ün kurulmas›yla ÖFK’lar Türk
Finans Sektörü’ne kat›lm›fllard›r.

ÖFK’lar yoluyla, bafllang›çta Kör-
fez sermayesinin yurda çekilmesi
amac› ön planda iken, 1990 sonras›
dönemde yurt içindeki, faize duyarl›
kesimin at›l fonlar›n›n ekonomiye ka-
nalize edilmesi amac›n›n ön plana
ç›kar›ld›¤› görülmektedir.

Bugün Türkiye’de kurulu bulunan
6 Özel Finans Kurumu, merkez flube-
leri de dahil olmak üzere toplam 121
flubeyle faaliyette bulunmaktad›r.

Tüm Özel Finans Kurumlar›n›n
aktif toplamlar›, 1997 y›l› sonunda
412,9 trilyon TL iken, 1999 y›l sonu
itibariyle 1.414,7 trilyon TL’ye ulafl-
m›flt›r.

ABD Dolar› baz›nda ise, aktif top-
lamlar› yaklafl›k 2 milyar Dolardan 3
milyar Dolara ç›km›flt›r.

1998 y›l› sonu itibariyle tüm ku-
rumlar›n aktif toplam›, tüm bankala-
r›n aktif toplam›n›n %2’si iken, bu
oran 1999 y›l› sonu itibariyle %2.33
olmufltur.

Özel Finans Kurumlar›n›n sistem
içindeki paylar›n›n önümüzdeki y›l-

larda daha h›zl› bir ivmeyle büyüme-
si sözkonusudur.

Kamuoyunda, halk›n yan›lt›larak
yada aldat›larak tasarruflar›n›n top-
lanmas› ve bu tasarruflar›n dini siya-
sete alet etmek amac›yla kulland›r›l-
mas› anlam›na gelen “yeflil serma-
ye” kavram›, uzun süre ÖFK’lar da
etkiledi¤inden, bu kurumlar piyasa
paylar›n› yeterli düzeyde art›rama-
m›fllard›r.

Ülke ekonomisi yarar›na mobilize
edilecek fonlar›n renginin önemli ol-
mad›¤›n› düflünen Hükümetimiz, hiç
kimsenin dokunmaya bile cesaret
edemedi¤i bu alana da el atm›fl ve
ÖFK’lar›n hukuk sistemimiz içinde

disipline edilmesine yönelik düzenle-
meleri k›sa süre içinde pefl pefle yü-
rürlü¤e koymufltur.

Mali sistemimizdeki kurumlar›n,
hak ve yükümlülüklere eflit ve adil
olarak tabi olmas›n› sa¤lamak ama-
c›yla, özellikle son dönemde Özel Fi-
nans Kurumlar› düzenlemelerinde
bir dizi de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

Bu kurumlar›n hesap cüzdan›
vermelerine olanak sa¤lanmas›, fon
kulland›rma s›n›rlar›, ifltiraklere kul-
land›rabilecekleri azami fon tutarlar›,
blokaj oranlar› ve hisse devirleri ile il-
gili konular, bankac›l›k düzenlemele-
rine paralel duruma getirilmifltir.

Bu konuda bir dönüm noktas›
oluflturan en büyük ad›m, 4491 say›-
l› Yasayla yap›lan düzenlemedir.

19.12.1999 tarihli Resmi Gaze-
tede yay›mlanan 4389 Say›l› Ban-
kalar Kanununda De¤ifliklik Yap›l-
mas›na ‹liflkin 4491 Say›l› Kanun’la,
Özel Finans Kurumlar›, baz› mad-
deleri d›fl›nda Bankalar Kanunu’na
tabi tutulmufltur.

Geçici Madde 3’le de 4389 say›l›
Bankalar Kanununun, ilgili maddele-
rine iki y›l içinde intibak etmeleri zo-
runlulu¤u getirilmifl, ayr›ca Kanun’un,
kurulufl ve faaliyete geçme esaslar›n›
düzenleyen 7 nci, teflkilat ve organla-
r› düzenleyen 9 uncu maddelerine in-
tibak etmeyen Özel Finans Kurumla-
r›n›n, genel hükümlere göre tasfiye
edilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Buna göre, Özel Finans Kurumla-
r›, bankalardan farkl› olarak, mevdu-
at yerine fon toplamaya, kâr-zarar
ortakl›¤› esas›na göre çal›flmaya ve
bankalar için yasaklanm›fl bulunan,
tafl›nmazla ilgili ifllemleri yapmaya
devam edeceklerdir.

Özel finans kurumlar›; kurulufl ve
faaliyete geçme esaslar›, anasözlefl-
me ve ortak de¤ifliklikleri, teflkilat ve
organlar›, ifltiraklerine, ortaklar›na ve
mensuplar›na fon kulland›rma s›n›r-
lar›, hesap ve kay›t düzeni, devir, bir-
leflme ve tasfiyeleri ile denetlenmeleri,
konular› da dahil olmak üzere, di¤er
tüm konularda bankalarla ayn› yüküm-
lülük ve yapt›r›mlara tabi olacaklard›r.
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Sempozyum
Öte yandan, sözkonusu Yasa ge-

re¤i olarak, 16.12.1983 tarihli ve
83/7506 say›l› “Özel Finans Kurum-
lar›n›n Kurulmas›, Faaliyetleri ve
Tasfiyelerine ‹liflkin Esas ve Usullere
Dair Bakanlar Kurulu Karar›” ile bu
karara dayan›larak ç›kar›lm›fl tüm
düzenlemeler yürürlükten kald›r›lm›fl
olmakla birlikte, 4389 say›l› Banka-
lar Kanunu çerçevesinde Özel Fi-
nans Kurumlar›na iliflkin yeni düzen-
lemeler yap›l›ncaya kadar, yürürlük-
ten kald›r›lm›fl olan düzenlemelerin
4389 say›l› Bankalar Kanununa ay-
k›r› olmayan hükümlerinin uygulan-
mas›na devam edilmesi
öngörülmüfltür.

Özel finans kurumla-
r›n›n Bankalar Kanunu-
na uyumu sürecinin,
Özel Finans Kurumlar›-
n›, fon sahiplerini ve ma-
li piyasalardaki güven
ortam›n› s›k›nt›ya sok-
mayacak biçimde ger-
çeklefltirilmesi amac›yla,
Hazine Müsteflarl›¤›’nda
gerekli çal›flmalar sür-
dürülmektedir.

Kurumlar›n, Yasaya
uyum sürecinde gerekli
önlemlerin al›nmas›
amac›yla, tüm Özel Fi-
nans Kurumlar›n›n Ban-
kalar Kanunu karfl›s›n-
daki durumlar›n›n belir-
lenmesi amac›yla, mali
yap›lar›yla ilgili olarak da
gerekli çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

Tüm Özel Finans Kurumlar›na,
mal bildirimi ve yemin yükümlülü¤ü
ve flube açmaya iliflkin usul ve esas-
lar, bildirilmifltir.

Özel finans kurumlar› iki y›ll›k
uyum süresi sonunda sermayelerini,
Bankalar Kanununun 7 inci madde-
sinde belirtilen tutara ç›karmak zo-
runda olduklar› için, sermaye art›r›m›
baflvurular›, gerekli inceleme yap›l-
d›ktan sonra onaylanmaktad›r.

Günümüzde mali piyasalarda kul-
lan›lan ürünler h›zla geliflmekte ve
çeflitlenmektedir.

Bu çerçevede, Özel Finans Ku-
rumlar›n›n mali sistemimize kazan-
d›rd›¤› ve bundan sonra kazand›ra-
ca¤› yeni finansman teknikleri, h›zla
düzlü¤e ç›kan ve rekabet gücü artan
ekonomimize dinamizm kazand›ra-
cakt›r.

Uygulad›¤›m›z ekonomik prog-
ram sonucu, enflasyonun düflmesi
ve döviz kuru art›fl›n›n makul ve is-
tikrarl› seyretmesi durumunda, belir-
sizlik nedeniyle girilemeyen orta ve
uzun vadeli kâr-zarar ortakl›¤› pro-
jelerine (emek-sermaye ortakl›¤›na
dayanan “venture capital” benzeri

bir yöntemle) girme olana¤› do¤a-
cakt›r.

Ülkemizde, önceki y›llarda yap›lan
giriflimlere ra¤men, harekete geçirile-
meyen at›l alt›n potansiyelini ekono-
miye kazand›racak, etkin bir sistemin
kurulmas› söz konusu olabilecektir.

Kritik bir geçifl dönemi yaflayan
ÖFK’lar›n bilinen bafll›ca sorunlar›;

– hukuki çerçeve ve önyarg›lar,
– ölçek küçüklü¤ü ve flubeleflme,
– ürün çeflidinin azl›¤› ve rekabet, 

bafll›klar alt›nda toplanabilir.
ÖFK’lar için bundan sonraki geli-

flim sürecinin oluflumunda, Bankac›-

l›k Düzenleme ve Denetleme Kuru-
mu’nun yapaca¤› düzenlemeler ve
ortaya koyaca¤› tutum belirleyici ola-
cakt›r.

Ekonomik bir bak›fl aç›s›yla, hak
ve f›rsat eflitli¤i temelinde yap›lacak
yeni düzenlemeler, Özel Finans Ku-
rumlar›n› ülke yarar›na çal›flan, daha
sa¤l›kl› ve h›zl› bir geliflme trendine
yöneltecektir.

Özel Finans Kurulufllar›, ülke-
mizde faaliyete geçmifl olduklar›
1985 y›l›ndan bu yana, bir yandan
petrol üreticisi Arap ülkelerinden ül-
kemize, amaçlanan düzeyde olma-

sa da sermaye girifli
sa¤layarak, öte yandan
halk›m›z›n, mali sistem-
den uzak kalmay› ye¤le-
yen bir bölümünün, at›l
tasarruflar›n› ülkemiz
ekonomisine kazand›ra-
rak, ekonomik büyüme-
ye katk›da bulunmakta-
d›rlar.

Konuflmam› bitirir-
ken, hedefimizin ülkemi-
zin 2000’li y›llarda top-
lumsal refah düzeyini
geliflmifl ülkeler düzeyi-
ne yükseltmek ve Türki-
ye ekonomisinin dünya
çap›nda en güçlü on ül-
ke aras›nda yer almas›n›
sa¤lamak oldu¤unu bir
kez daha vurgulamak is-
tiyorum.

Bu hedefe ulaflabil-
mek için Özel Finans Kurumlar›m›-
za da belirli önemli görevler düfltü-
¤ünün unutulmamas› gerekmekte-
dir.

Mali piyasalar›m›z›, ça¤dafl ilke-
lere göre düzenlemeye çal›flt›¤›m›z
bu yeniden yap›lanma döneminde,
sonuçlar› bizlere ›fl›k tutabilecek
“Türkiye’de Özel Finans Kurumla-
r›’n›n Dünü, Bugünü, Yar›n›” konulu
bu önemli sempozyumun, baflar›l›
geçmesi dile¤i ile 15. Kurulufl y›l dö-
nümünü yaflayan Albaraka Türk
Özel Finans Kurumu’nu ve tüm ÖFK
kesimini kutluyorum. 

Devlet Bakan› Sn. Recep Önal Yönetim Kurulu 
II. Baflkan›m›z Sn. Yalç›n Öner’le birlikte
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Aç›l›fl Konuflmas›
A lbaraka Türk Özel Finans Ku-

rumunun faaliyete bafllamas›-
n›n 15’inci y›l› münasebetiyle

düzenlemifl bulundu¤umuz “Özel Fi-
nans Kurumlar›n›n Dünü, Bugünü,
Yar›n›” konulu uluslararas› sempoz-
yuma hofl geldiniz der, hepinizi en
derin sayg›lar›mla selamlar›m.

Konuflmama geçmeden önce
program de¤iflikli¤i ile ilgili k›sa bir
aç›klama yapmak istiyorum. Aç›l›fl
konuflmas›n› yapmas› planlanan
Genel Müdürümüz say›n Osman Ak-
yüz, son anda geçirdi¤i bir rahats›z-
l›ktan dolay› toplant›m›za kat›lama-
m›flt›r. Bu zorunlu de¤ifliklikten ötürü
hepinizden özür diler, say›n Genel
Müdürümüze de acil flifalar temenni
ederim.

De¤erli konuklar,
Türk ekonomisine 3 milyar dolar-

l›k taze fon sa¤layan, bu çaptaki bir
tasarruf hacmini ekonomiye kazan-
d›ran özgün bir finans modelinin 15
y›ll›k tecrübesini de¤erlendirmek ve
global geliflmeler ›fl›¤›nda yeni he-
defleri, stratejileri ve anlay›fllar› tar-
t›flmaya açmak maksad›yla bu top-
lant›y› düzenlemifl bulunuyoruz.

Albaraka Türk, bu 15 y›ll›k tecrü-
benin bafllang›c›nda yer alan iki ku-
rumdan biridir ve isminin adeta mo-
del ile özdeflleflmesi gibi bir imtiya-
z›n sahibi olmufltur. Bu, Albaraka için
sadece bir imtiyaz de¤il, ayn› za-
manda büyük bir sorumluluk kayna-
¤› da olmufltur. Albaraka, bu sorum-
lulu¤unu, sistemin etik ve teknik ilke-
lerini bafltan iyi koyarak ve bu ilkeler-
den hiç bir flekilde taviz vermeyerek
yerine getirmifl bulunmaktad›r.

Faizsiz finansman modelinin Tür-
kiye’deki 15 y›ll›k tecrübesini ve yeni
yöneliflleri de¤erlendirmeyi amaçla-
yan bu sempozyumun düzenlenmesi

de, esas olarak bu sorumlulu¤un bir
gere¤i olarak düflünülmüfltür.

Bu vesileyle, 15 y›ll›k tecrübeye
birlikte bafllad›¤›m›z Faisal Finans ile
süreç içinde aram›za kat›lan Kuveyt
Türk, Anadolu Finans, ‹hlas Finans
ve Asya Finans’daki dostlar›m›za da
bu tecrübeye yapt›klar› katk›lardan
dolay› teflekkür etmeden geçemeyiz.

Say›n konuklar,
15 y›ll›k ömür, bir müessese için

uzun say›lmayacak bir süre olarak gö-

rülebilir. Ancak genelde faizsiz finans
modelinin, özelde de Albaraka Türk’ün
15 y›ll›k geçmiflinin herhangi bir onbefl
y›ldan daha anlaml› ve kutlanmaya
de¤er oldu¤unu düflünüyoruz.

Böyle düflünmemizi gerektiren iki
önemli sebebi burada bilgilerinize
sunmak istiyorum.

Birincisi, faizsiz finans modelinin
15 y›l önce finans sistemine ilk ka-
t›ld›¤›nda karfl›laflt›¤› güçlüklerin
boyutu ve niteli¤idir. K›smen bugün
de devam eden bu güçlüklerin se-
bebi, yeni modelin Türk finans sis-
temi ve genelde Türk hukuk sistemi
ve bu sistemin uygulay›c›lar› için ta-

fl›d›¤› “yeni”, hatta “yabanc›” olma
özelli¤i idi.

Tamamen klasik bankalara göre
flekillenmifl bir hukuk ve finans siste-
mine yeni ve özgün bir modeli mon-
te etmenin karfl›laflt›¤› güçlükleri ha-
t›rlad›¤›m›zda, bugün kutlad›¤›m›z
15 y›ll›k ömrün ne denli zengin bir
tecrübeyi bar›nd›rd›¤›n› anlar›z.

Her fleye ra¤men bu güçlüklerin
k›smen afl›larak Türk ekonomisinin
yeni ve yararl› bir finansman modeli
ile tan›flmas›nda ellerinden gelen her
türlü çabay› gösteren dönemin baflba-
kan› rahmetli Turgut Özal’›, biraz son-
ra tebli¤ini dinleyece¤imiz dönemin
Hazine Müsteflarlar›ndan say›n baka-
n›m›z Ekrem Pakdemirli’yi ve Hazine
ile Merkez Bankas›’n›n üst düzey yö-
netim kadrosunu unutmam›z mümkün
de¤ildir. Bu modelin yerleflmesinde
eme¤i geçen herkese flükranlar›m›z›
arzeder, aram›zdan ayr›lm›fl bulunan-
lara da Allah’tan rahmet dileriz.

Say›n konuklar,
Özel Finans Kurumlar›n›n onbefl

y›ll›k tecrübesini de¤erli k›lan ikinci
faktör ise, bu kurumlar›n çal›flmala-
r›nda gösterdikleri üstün performans-
t›r. Geçti¤imiz onbefl y›ll›k süre zarf›n-
da Türk ekonomisinin ve özellikle fi-
nans sektörünün maruz kald›¤› üç
büyük ekonomik krizden (90 Körfez
krizi, 94 döviz krizi ve 98-99 global
kriz) hiç bir hasar görmeden, kimseye
zarar vermeden ve ekonomiye katk›-
lar›n› aksatmadan ç›kmalar›, Özel Fi-
nans Kurumlar›n›n gösterdikleri üstün
performans›n en büyük kan›t›d›r.

Bu krizlerin reel ekonomide ve fi-
nans sektöründe yaratt›¤› tahribat› ha-
t›rlad›¤›m›zda Özel Finans Kurumlar›-
n›n hem model olarak hem de uygula-
mada gösterdikleri baflar›n›n de¤eri
daha iyi anlafl›l›r. Çünkü Özel Finans

Albaraka Türk 15.Y›l Sempozyumu

Aç›l›fl Konuflmas›
Ahmet Ertürk*
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Kurumlar› bu krizlerden kamu kaynak-
lar›ndan hiç bir flekilde yararlanma-
dan, hatta böyle bir deste¤e ihtiyaç bi-
le duymadan ç›kmay› baflarabilmifller-
dir. Bu performans› mümkün k›lan
özellikler, Özel Finans Kurumlar›n›n
onbefl y›ll›k tecrübesine daha büyük
bir anlam ve de¤er katmaktad›r.

‹flte bu sempozyumun amac›, bir
ölçüde, bu özellikleri öne ç›kar›p de-
¤erlendirmek ve gelecekte ekonomi-
ye ve topluma nas›l daha büyük kat-
k›larda bulunabilece¤imizi tart›flma-
ya açmakt›r.

Say›n konuklar,
Kâr ve Zarara Kat›lma esas›na

dayanan faizsiz finansman modeli-
nin Türk mali sistemine kat›lmas›,
bildi¤imiz gibi, 80’li y›llar›n ortalar›n-
da gerçekleflti. Türkiye’de 80’li y›lla-
r›, yap›lan baflar›l› ekonomik ve mali
reformlarla kapal› ekonomiden d›fla
aç›k piyasa ekonomisine geçiflin ya-
fland›¤› y›llar olarak hat›rl›yoruz. 80’li
y›llar, ayn› zamanda, klasik banka-
lardan ibaret bulunan mali sistemin
yeni kurum ve araçlarla zenginleflti-
rildi¤i y›llar oldu.

Bu reform program› çerçevesin-
de, faizli enstrümanlardan kaç›nd›¤›
için mali sistemin d›fl›nda kalm›fl
olan tasarruflar› ekonomiye kazan-
d›rmak ve ayn› nitelikteki yabanc›
fonlar› ülkemize çekebilmek maksa-
d›yla 1983 sonunda yay›nlanan Ba-
kanlar Kurulu Karar› ile Özel Finans
Kurumlar› mali sisteme dahil edildi.
Daha sonra yay›nlanan Hazine Müs-
teflarl›¤› ve Merkez Bankas› Tebli¤-
leri de sistemin uygulama esaslar›n›
oluflturdu.

Bu mevzuat çerçevesinde iki Özel
Finans Kurumu 1985 y›l›n›n bafllar›n-
da pefl pefle faaliyete geçti. Albaraka
Türk, bunlardan birisi ve birincisi ol-
du. Di¤eri Faisal Finans Kurumu idi.
Daha sonraki y›llarda 4 Özel Finans
Kurumu daha kuruldu. Bu 6 Özel Fi-
nans Kurumu, aradan geçen 15 y›ll›k
dönemde faize duyarl› tasarruf sa-
hiplerinin klasik bankalara gitmeyen
tasarruflar›n› “kâr ve zarara kat›lma”
esas›na göre toplayarak ekonomiye
kazand›rmay› baflard›.

Bugün Özel Finans Kurumlar›n›n
toplad›klar› fon hacminin 3 milyar

Dolara ulaflm›fl bulunmas›, ekonomi-
ye sa¤lanan ilave imkan›n boyutunu
göstermektedir.

Bilindi¤i gibi Özel Finans Kurum-
lar›, geçti¤imiz y›l›n sonlar›nda Ban-
kalar Kanunu kapsam›na al›nd›lar.
Bu düzenlemeyi, en az bafltaki kadar
önemli, reform niteli¤inde bir düzen-
leme olarak gördü¤ümüzü burada
belirtmek isterim. Yeni yasa uyar›nca
yap›lacak ayr›nt›l› düzenlemelerde
de Özel Finans Kurumlar›’n›n
“özel”li¤i dikkate al›n›rsa bu kurumla-
r›n ekonomiye yapacaklar› katk›lar›
daha da artt›rmalar›n›n önü aç›lm›fl
olur. Bu vesileyle, bu düzenlemeye
katk›da bulunan herkese burada te-
flekkürlerimizi sunmak isteriz.

Say›n konuklar,
Bugün art›k Bankalar Kanunu

bünyesinde faaliyetlerine devam
eden Özel Finans Kurumlar›n›n geç-
ti¤imiz onbefl y›ll›k süre zarf›nda za-
man zaman yanl›fl bilgilenmekten
kaynaklanan baz› sorulara ve tered-
dütlere muhatap olduklar›n› biliyo-
ruz. Daha çok, piyasada Özel Finans
Kurumlar› d›fl›ndaki baz› yanl›fl ör-
neklerden ve baz› önyarg›lardan
destek alan bu ithamlar›n haks›zl›¤›-
na de¤inmeden geçemiyece¤im.

Özel Finans Kurumlar›n›n iki te-
mel fonksiyonlar›n›, yani fon toplama
ve fon kulland›rma fonksiyonlar›n› ta-
mamen fleffaf, kurallara ba¤l›, kamu
otoritesinin gözetim ve denetimine ta-
bi bir flekilde yerine getiriyor olmalar›,
bu tereddütlerin haks›zl›¤›n›n aç›k ka-
n›t›d›r. Klasik bankalardan farkl› ola-
rak faaliyetlerinde etik ölçülere ve de-
¤erlere uygunlu¤u aramalar› ise, k›-
nanmak veya elefltirilmek yerine tak-
dir edilmesi gereken bir özelliktir.

Say›n konuklar,
Konuflmama son vermeden önce,

Türkiye’deki faizsiz finans tecrübesi-
nin öncülü¤ünü ve kuruculu¤unu yap-
m›fl bulunan Albaraka Türk’ün onbefl
y›ll›k performans› hakk›nda çok k›sa
baz› bilgiler vermek istiyorum.

Albaraka Türk, 1984 y›l›nda Su-
udi kökenli büyük bir finans, inflaat
ve yat›r›m grubu olan Dallah Gru-
bu’nun öncülü¤ünde, ‹slam Kalk›n-
ma Bankas› ve yüzde 20 oran›nda
yerli sermaye ortakl›¤›yla kuruldu.

Albaraka Türk, halen yurt içinden ve
yurt d›fl›ndan 250’yi aflk›n orta¤›yla
çok ortakl› flirket hüviyetinde faaliyet
göstermektedir.

18 fiubat 1985 tarihinde faaliyete
bafllayan Albaraka Türk, 1985 so-
nunda tek flube ile 12.5 milyar TL
(yani 22 milyon Dolar) fon toplam›fl-
ken bugün Türkiye çap›nda 22 flube-
ye ve 670 milyon Dolarl›k bir fon
hacmine ulaflm›fl bulunmaktad›r.

Albaraka Türk’ün aktif toplam›,
1985 sonunda 49.5 milyar TL (yani
86 milyon Dolar) iken 1999 sonunda
373.5 milyar Türk Liras›’na, yani 700
milyon Dolar’a ulaflm›flt›r.

Albaraka Türk, 200 bine yak›n
hesap sahibinden toplad›¤› fonlar›
beflbine yak›n fon kullanma müflteri-
sine üretim deste¤i, leasing veya
kâr/zarar ortakl›¤› yoluyla plase et-
mifl bulunmaktad›r.

Türkiye’nin en büyük sanayi flir-
ketlerinden orta ve küçük ölçekli ifl-
letmelere kadar binlerce sanayiciye,
tüccara ve esnafa finansman sa¤la-
yan Albaraka’n›n zengin müflteri
portföyü, toplad›¤› fonlar› ne kadar
verimli kulland›¤›n›n en aç›k kan›t›d›r.

Burada, Albaraka’y› s›f›rdan al›p
Türkiye’nin, Türk finans sektörünün
en itibarl› ve sa¤l›kl› kurulufllar›ndan
biri haline getiren baflta Dallah Gru-
bu’nun baflkan› fieyh Salih Kamil ve
‹slam Kalk›nma Bankas› Yönetimi ol-
mak üzere Yönetim Kurulunda görev
alan herkese ve hassaten say›n
Mustafa Topbafl, Kemal Unak›tan ve
Yalç›n Öner’e ve di¤er bütün yöneti-
cilerimize huzurlar›n›zda flükranlar›-
m› arzediyorum.

Ayr›ca, bu uluslararas› sempoz-
yuma tebli¤leri ile ve oturum baflkan-
l›¤› yaparak katk›da bulunan seçkin
uzman ve akademisyenlere teflek-
kürlerimi arzediyor, yurt d›fl›ndan ka-
t›lan de¤erli misafirlerimize hofl gel-
diniz diyorum.

De¤erli konuklar,
Bu toplant›m›za kat›larak bizi

onurland›rd›¤›n›z için hepinize tekrar
teflekkürlerimi arzeder, bu toplant›-
n›n Türk ekonomisi ve finans sistemi
aç›s›ndan verimli sonuçlara dönüfl-
mesini dilerim.
* Genel Müdür Yard›mc›s›
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Sempozyumu

Türkiye’nin ilk faizsiz fi-
nans kuruluflu olan Al-
baraka Türk’ün 15. Ku-

rulufl Y›ldönümü nedeniyle
düzenledi¤i “Türkiye’de Özel
Finans Kurumlar›n›n Dünü,
Bugünü, Yar›n›” konulu sem-
pozyum Devlet Bakan› Sn.
Recep Önal’›n kat›l›m› ile 31
May›s tarihinde Hotel Ceylan
Intercontinental’de yap›ld›.

Sempozyuma Devlet Bakan› Sn.
Recep Önal’›n yan› s›ra Bankalar,
Özel Finans Kurumlar›, Leasing fiir-
ketleri, Sanayiciler ve Üniversite
temsilcileri de kat›ld›lar.

Saat 9.30’da Albaraka Türk Genel
Müdür Yard›mc›s› Ahmet Ertürk’ün
aç›l›fl konuflmas›yla bafllayan sem-
pozyumun konuflmac›lar› aras›nda
sekiz Türk ve dört yabanc› uzman yer
alarak tebli¤lerini sundular. Üç oturum
halinde gerçekleflen sempozyumda
“‘Türkiye’de Özel Finans Kurumlar›’,
‘Faizsiz Finansmanda Global Gelifl-
meler’ ve ‘Risk Sermayesi ve Yeni
Biny›l ‹çin Yeniden Yap›lanma’” bafl-
l›klar› halinde ele al›nan konular bu üç
oturum içerisinde de¤erlendirildi.

Sempozyumda ilk oturumun bafl-
kanl›¤›n› ÖFK Birli¤i Vakf› Finans-Bir
Baflkan› Servet Eyüpgiller yapt›. Birin-
ci konuflmac›, eski bakanlardan
ANAP Milletvekili Ekrem Pakdemirli,
ÖFK’lar›n ilk kez kendi iktidarlar› dö-
neminde at›l fonlar› ekonomiye ka-
zand›rmak ve Körfez Bölgesindeki ca-
zip fonlar› Türkiye’ye çekebilmek
amac›yla kuruldu¤unu ama bu kurum-
lar›n mali sistem içindeki paylar›n›n
beklendi¤i gibi %15-20 civar›na yük-
selmeyip %2-3 seviyesinde kald›¤›n›
ifade etti. Pakdemirli bunda en büyük

etkenin bu kurumlar›n imajlar› ve tan›-
t›m eksikli¤i ile ilgili oldu¤unu, 1991
y›l›ndan itibaren ÖFK’lara ‘kara göz-
lükle’ bak›lmas›n›n da bu olumsuzluk-
lara katk›da bulundu¤unu söyledi.

‹kinci konuflmac›, Albaraka Türk
Genel Müdür Yard›mc›s› Dr. Adnan
Büyükdeniz “Özel Finans Kurumlar›
Uygulamas›” bafll›kl› kapsaml› bir su-
nufl yapt›. Dr. Büyükdeniz, ÖFK’lar›n
yasal statüsünü, Türk mali sistemi
içindeki yerlerini, fon toplamada ve
fon kulland›rmadaki çal›flma prensip-
lerini, sunduklar› bankac›l›k hizmetle-
rini ayr›nt›l› biçimde anlatt›¤› konufl-
mas›nda 19 Aral›k’ta ç›kan 4389 sa-
y›l› yeni Bankalar Kanunuyla Türki-
ye’de üçlü bir bankac›l›k sistemi olufl-
tu¤unu, ÖFK’lar›n da ticari bankalar
ve kalk›nma ve yat›r›m bankalar›yla
birlikte bu sistemin temel unsurlar›n-
dan biri haline geldi¤ini belirtti.

‹lk oturumundaki son konuflmac›
Marmara Üniversitesi ö¤retim üyele-
rinden uygulamal› iktisat ve bankac›-
l›k profesörü Prof.Dr. Naz›m Ekren’di.
Dr. Ekren, “Yeni Tercihler ve Stratejik
Öncelikler” bafll›kl› tebli¤inde fon top-
lama ve fon kulland›rma sürecinde
farkl› bir yaklafl›ma sahip Özel Finans
Kurumlar›n›n finansal hizmetler sek-
törüne derinlik kazand›rmakta ve
Türk ekonomisinin kalk›nma ve gelifl-

mesine katk›da bulunmakta
olduklar›na iflaret etti.

Dr. Naz›m Ekren, analiz
ve de¤erlendirmeler ›fl›¤›n-
da, bir stratejik piyasa yö-
nelim modeli üzerinde dur-
du¤u tebli¤inde ayr›ca, ye-
ni dönemin benzer dene-
yimlerini yaflam›fl ülke ör-
nekleri ›fl›¤›nda sürdürüle-

bilir rekabetçi avantaj elde etmeye
odaklanm›fl rekabet stratejilerini ve
kurumsal politikalar› aktararak sözle-
rini tamamlad›.

Sempozyumun birinci oturumunun
sonunda konuflan Devlet Bakan› Sn.
Recep Önal, ÖFK’lar›n dünya ekono-
mi literatüründe elli y›ldan beri yer al-
d›¤›n›, ilk kez 1970’lerde, faizi meflru
kabul etmeyen ‹slam ülkelerinde biri-
ken petrol fonlar›n›n de¤erlendirilmesi
için ortaya ç›kan ve kâr-zarar esas›na
göre iflleyen faizsiz finansman mode-
linin 1985’ten beri ülkemizde de uygu-
lanmakta oldu¤unu ifade etti.

Sempozyumun ö¤leden sonraki
k›sm›nda yer alan ve Prof. Dr. Hafl-
met Baflar’›n yönetti¤i ikinci oturumda
‹slam Kalk›nma Bankas› Baflkan Yar-
d›mc›s› Dr. Fouad Al-Omar, Londra’da
kurulu Dawnay Day Global Invest-
ments yöneticilerinden Stella Cox ve
yine Londra’da yay›mlanan Islamic
Banker dergisi editörü Mushtak Par-
ker konufltu. Program, Prof. Dr. ‹lhan
Uluda¤’›n yönetti¤i ve risk sermayesi
konusunda uluslararas› düzeyde ses
getiren araflt›rmalar› bulunan Bo¤azi-
çi Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Murat Çizakça ile Moskova Forte
Bank & Badr Bank Yönetim Kurulu
Baflkan› Prof. Dr. Adalet Djabiev’in
sunufllar›yla sona erdi. 

15. Y›l
Sempozyumu

Albaraka Türk’ün 15. Kurulufl Y›ldönümü nedeniyle düzenledi¤i “Türkiye’de Özel Finans Kurumlar›n›n
Dünü, Bugünü, Yar›n›” konulu sempozyum Hotel Ceylan Intercontinental’de yap›ld›.
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Kareler
Sempozyumdan

Kareler

Londra kurulu Dawnay Day Global 
Investments firmas›ndan Stella Cox

Soldan Sa¤a: Dr. Adnan Büyükdeniz, 
Prof.Dr. Ekrem Pakdemirli, Finansbir

Koordinatörü Servet Eyüpgiller ve 
Prof.Dr. Naz›m Ekren

Londra’da yay›mlanan Islamic Banker 
dergisi editörü Mushtak Parker

Soldan Sa¤a: Devlet Bakan› Sn. Recep Önal,
Albaraka Türk Yönetim Kurulu II. Baflkan›

Yalç›n Öner, ‹slam Kalk›nma Bankas› Baflkan
Yard›mc›s› Dr. Fuat Al-Omar ve eski

milletvekillerimizden Korkut Özal

Albaraka Türk Genel Müdür Yard›mc›s›
Dr. Adnan Büyükdeniz

Moskova Forte Bank & Badr Bank
Yönetim Kurulu Baflkan› 
Prof. Dr. Adalet Djabiev
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Ödül Töreni

A lbaraka Türk’ün ve faizsiz sis-
temin Türkiye’de 15. y›l›n› ta-
mamlam›fl olmas› münasebe-

tiyle gerçeklefltirilen etkinlikler kapsa-
m›nda düzenlenen ödül törenimiz
Hyatt Regency Otelde gerçeklefltiril-
di. Türkiye’de faizsiz sistemin 15 y›ll›k
tarihini oluflturan Albaraka Türk’e
eme¤i geçen güzide insanlara takdir
hislerimizi iletmek için topland›¤›m›z
gece, Kurumumuzun unutulmayacak
anlar›ndan biri oldu.

Yönetim Kurulu eski baflkan yar-
d›mc›m›z Sn. Mustafa Latif Topbafl
beyefendinin yo¤un gayretleri, Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz, Genel Müdü-
rümüz ve say›lar› onbefli geçmeyen
seçkin bir emektar toplulu¤un katk›la-
r›yla bir iflhan›nda bafllayan bu hiz-
met yar›fl› 22 flubesi, beflyüzü aflk›n
çal›flan› ve ikiyüzbine ulaflan Kat›l›m
ve Cari Hesap müflterisi, yirmibinlere
varan Fon Kullanma müflterisi ile bir-
likte bugünlere ulaflm›fl bulunuyor. ‹fl-
te dünden bugüne bu geliflmelerin
her aflamas›nda Albaraka’ya gönül
vermifl insanlar›n hat›rland›¤› gecede
Mustafa Tanyeri ve saz arkadafllar›
da Türk Sanat Müzi¤inin seçkin eser-
leriyle bizlerle birlikte oldular. Genel
Müdürümüz Sn. Osman Akyüz’ün
yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›ndan sonra
Yönetim Kurulu II. Baflkan›m›z Sn.
Yalç›n Öner ve Yönetim Kurulu Üye-
lerimizden Sn. Kemal Unak›tan’›n
yapt›¤› konuflman›n ard›ndan Kuru-
mumuza kuruluflundan itibaren eme-
¤i geçen Yönetim Kurulu Üyelerimi-
ze, Yönetim Kurulu Murak›plar›m›za

ve Yönetim Kurulu Dan›flmanlar›na
teflekkür plaketleri sunuldu. Yak›n bir
zamana kadar bizlerle birlikte çal›fl-
m›fl, Albaraka Türk’e mesai vermifl
de¤erli dostlar›m›za ve Kurumda 15.
ve 10. hizmet y›l›n› tamamlam›fl çal›-
flanlar›m›za sunulan teflekkür plaket-
lerinden ve hediyelerinden sonra ye-
me¤e geçildi. Gecenin aç›l›fl konufl-
mas›nda Genel Müdürümüz Sn.
Osman Akyüz Albaraka Türk’ün ulafl-
t›¤› seviye, faizsiz sistemin Türk top-
lumunun gerçek ihtiyaçlar›ndan kay-
naklanan ve bu ihtiyaçlara baflar›l› bir
flekilde cevap verebilen bir sistem ol-
du¤unun aç›k bir kan›t› oldu¤unu be-
lirterek k›saca flunlar› söyledi:

“Ülkemizin faizsiz esasta faaliyet
gösteren ilk Özel Finans Kurumu ola-
rak 1985 y›l› bafllar›nda faaliyete ge-
çen Albaraka Türk, onbefly›ll›k süre
zarf›nda istikrarl› bir büyüme göster-
mifl, faizsiz finans ve di¤er ça¤dafl
bankac›l›k hizmetlerini tüm yurt sat-
h›nda yayg›nlaflt›rma gayreti içinde
olmufltur. Bu onbefl y›ll›k süre zarf›n-
da gerek Türk ekonomisi ve gerekse
dünya ekonomilerinde zaman zaman
ortaya ç›kan ekonomik/mali krizlere
ve di¤er olumsuzluklara ra¤men, Al-
baraka Türk faaliyetlerini kesintisiz
olarak devam ettirmifltir. Müflterileri-
ne ve ifl iliflkisinde bulundu¤u yurtiçi
ve yurtd›fl› bankac›l›k kurulufllar›na
olan ödeme yükümlülüklerini aksat-
madan yerine getirmifltir.

Türkiye ve dünya ekonomilerinde
yaflanan krizlerin ortaya ç›kard›¤›
olumsuz flartlar› mümkün olan en az

15. Hizmet Y›l›

Ödül Töreni
Albaraka Türk’ün ve faizsiz sistemin Türkiye’de 15. y›l›n› tamamlam›fl olmas›

münasebetiyle gerçeklefltirilen etkinlikler kapsam›nda düzenlenen ödül törenimiz
Hyatt Regency Otelde gerçeklefltirildi.
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maliyetle atlatmas›, Albaraka Türk’ün
uygulad›¤› sistemin makro-ekonomik
ve finansal aç›dan ne kadar geçerli
ve sa¤lam bir sistem oldu¤unun da
aç›k bir kan›t›d›r.

80’li y›llar, Türk ekonomisindeki
köklü de¤iflime ba¤l› olarak, mali sis-
temimizin de dönüflüme tabi oldu¤u,
kurum ve araçlar aç›s›ndan çeflitle-
nip zenginleflmeye bafllad›¤› y›llar
olmufltur. Faizsiz esasta bankac›l›k,
özellikle 80’li y›llardan itibaren Bat›
ekonomileri dahil bir çok ülkede ze-
min bulmaya bafllayan bir müessese
olmufltur. Devletimiz, gerek bu gelifl-
meyi dikkate alarak ve gerekse ülke-
mizdeki “f›rsat eflitli¤i”nin bir gere¤i
olarak, Özel Finans Kurumlar›n›n ku-
rulmas›na imkan tan›m›fl ve gerekli
yasal düzenlemeleri yapm›flt›r.

Albaraka Türk, ayn› zamanda
sektörde bir “okul” olma özelli¤i ile de
ön plana ç›km›flt›r. K›vanç ve mem-
nuniyetle ifade etmek isterim ki, faiz-
siz finans ve bankac›l›k sistemini da-
ha önce Albaraka Türk’te tan›y›p tec-
rübe kazanm›fl çok say›da arkadafl›-
m›z bugün di¤er banka ve Özel Fi-
nans Kurumlar›nda hizmet vermekte-
dirler.

Kurumumuzun toplam personel
say›s› bugün 520’ye ulaflm›fl bulun-
maktad›r. Bu vesile ile, Albaraka
Türk’ün bugünlere ulaflmas›na eme-
¤i ile katk›da bulunmufl, ancak vefat
ederek aram›zdan ayr›lm›fl olan Yö-
netim Kurulu eski baflkan›m›z Dr. Ha-
san Kamil ve mesai arkadafllar›m›z
Ahmet Alper Tekay, Salih Aydo¤du,
Hac›bey Gülayd›n, Erdal Bayram, ‹s-
mail fiimflek, Nurettin Selçuk, Haver
Aky›ld›z, Cengiz Küçük ve Burhan
Nar’›n aziz hat›ralar›n› sayg› ile anar,
Allah’tan rahmet ve ma¤firet dileriz.

Sözlerime, Albaraka Türk’ün ge-
lece¤i ile ilgili bir inanc›m› ifade ile
son vermek istiyorum:

‘Gelecek, zaman›n bizi peflinden
sürükleyip götürdü¤ü yerin ad› de¤il-
dir. Gelecek, bizim ortaklar›m›zla, ça-
l›flanlar›m›zla ve müflterilerimizle bir-
likte infla etti¤imiz bir yap› olacakt›r.’”
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ÖFK’lar

 

Özel Finans Kurumlar› nedir?
Nas›l çal›fl›r?

Özel Finans Kurumlar› mali sek-
törde faaliyet gösteren, reel ekono-
miyi finanse eden ve bankac›l›k hiz-
metleri sunan kurulufllard›r.

Özel Finans Kurumlar›, tasarruf
sahiplerinden toplad›klar› fonlar›, fa-
izsiz finansman prensipleri dahilinde
ticaret ve sanayide de¤erlendirerek,
oluflan kâr veya zarar› tasarruf sahip-
leriyle paylafl›yor. TL, DEM ve USD
baz›nda vadeli hesaplarda toplanan
fonlar, Üretim Deste¤i, Finansal Kira-
lama ve Kâr/zarar Ortakl›¤› yöntem-
leriyle de¤erlendiriliyor. Ticaretin ve
sanayinin ihtiyaç duydu¤u, hammad-
de, yar› mamul veya mamul madde,
gayrimenkul, makine veya her türlü
teçhizat›n temini, bu yöntemler arac›-
l›¤›yla sa¤lanmaktad›r. ÖFK’lar nakit
kredi vermezler ve toplad›klar› para-
n›n kullan›m›nda paran›n hangi faali-
yet alan›na, hangi üretim sahas›na
gitti¤ini yak›ndan takip ederler.

Ayr›ca halk›n ihtiyaç duyabilece¤i
bankac›l›k hizmetlerini sunarlar.

Özel Finans Kurumlar›n›n ku-
rulufl gayesi nedir?

Türkiye’de ve dünyada halk›n bir
kesimi, faiz gelirinden uzak durmak-
tad›r. Bu nedenle klasik bankalara
gitmeyen fonlar at›l kalmaktad›r. Bu
durum hem genel ekonomi aç›s›n-
dan, hem de tasarruf sahibi aç›s›n-
dan bir kay›pt›r.

Özel Finans Kurumlar›, mali sek-
törde bir yenilik olarak, klasik banka-
lara gitmeyen fonlar› ekonomiye ka-
zand›rmak ve tasarruf sahiplerinin
fonlar›n› güvenle saklamalar›na ve

de¤erlendirmelerine yard›mc› olmak
amac›yla kurulmufltur.

Kurulufl aflamas›nda, dal›nda uz-
man kiflilerin oluflturdu¤u heyetlerin
görüflleri do¤rultusunda ve dünyada-
ki uygulamalar›ndan örnek al›narak,
ÖFK’lar›n toplad›¤› fonlar› de¤erlen-
dirmek için yöntemler tesbit edilmifl-
tir. Bu yöntemlerle elde edilen ka-
zanc›n ticari kazanç niteli¤inde oldu-
¤u ve faizden esasl› olarak farkl›l›k
gösterdi¤i konusunda bir görüfl birli-
¤i oluflmufltur.

Finans kurumlar›, kâr zarara
kat›lma hesaplar›na da¤›taca¤›
kâr pay›n› nas›l belirliyor?

Vadeli yat›r›lan tasarruflara da¤›-
t›lacak kâr, fon kulland›rma faaliyet-
lerinin neticesinde oluflan net kâr se-
viyesine ba¤l›d›r. Toplanan fonlar,
para cinsine göre USD, DEM ve TL
(ayr›ca TL hesaplar›n vadelerine gö-
re) havuzlarda toplan›r. Fon kullan-

mak isteyen müflteriye talep etti¤i
para cinsi ve vade grubuna göre ilgi-
li havuzdan fon kulland›r›l›r ve bu ifl-
lemden do¤an kâr (veya zarar) da
prensip olarak ilgili havuza da¤›t›l›r.
Da¤›t›lan kâr, haftal›k bazda hesap-
lan›r ve her hafta bafl›nda ilan edilir.

Finans kurumlar›n›n mali sek-
tördeki pay› nedir?

Bankac›l›k sektöründe alt› Özel
Finans Kurumunun toplam mevduat-
lar içindeki pay› yaklafl›k yüzde üç
civar›ndad›r. Maalesef piyasa pay›
arzu edilen düzeyde de¤ildir. Bunun
de¤iflik nedenleri vard›r. Bu kurumlar
genellikle sa¤lam iflleri sevdi¤inden
yüksek geliri sa¤layabilecek fazla
riskli ifllere girmemektedir. Faaliyet-
lerin a¤›rl›kl› bölümünü oluflturan
murabaha sistemi bir dönemden di-
¤erine kâr farkl›l›¤› do¤urabilecek bir
yöntem de¤ildir. Gelirlerin cezbedici
olmamas› nedeniyle ekonomik siste-
me dahil edilmesi gereken milyarlar-
ca dolar tasarrufun halen at›l vazi-
yette bekledi¤ine inan›lmaktad›r. Di-
¤er taraftan kurumlar›n flube say›lar›
oldukça s›n›rl› oldu¤undan Türki-
ye’nin bir çok yerine halen ulaflama-
m›fllard›r. Bu kurumlar›n kamuoyu-
nun büyük bölümü taraf›ndan tan›n-
may›fl› ya da bilmeden araflt›rmadan
önyarg›l› davran›lmas› da kurumlar›n
geliflimini engellemektedir.

Finans kurumlar› kulland›rd›¤›
fonlar› nas›l garanti alt›na al›yor?

ÖFK’lar emtia satarken, kâr zarar
ortakl›klar› kurarken veya finansal ki-
ralama yaparken muhatap firmay›
tetkik ediyor. Mali ve moralite yönün-

Soru-Cevaplarla

ÖFK’lar
Hüseyin Tunç*
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den istihbarat›n› ve analizini yap›yor.
Sa¤lam ve çal›fl›labilir gördü¤ü firma-
lara, eldeki verilere göre bir limit tah-
sis ediyor ve bu limit dahilinde de-
vaml› olarak çal›fl›yor. Karfl› firman›n
borcu karfl›l›¤›nda teminat olarak, sa-
dece firman›n ve ortaklar›n imzas› ile
yetinebilece¤i gibi, gerekli gördü¤ün-
de ya da piyasan›n durumuna göre,
kefil, ipotek, teminat mektubu vb.
maddi teminatlar› talep edebiliyor.

Özel Finans Kurumlar› neden
banka faizlerine yak›n kâr pay› da-
¤›t›yorlar?

Bir çok çevrede zaman zaman di-
le getirilen bu soru veya flüphe, önce-
likle do¤ru bilgiden kaynaklanm›yor.
Bir kere, bankalar aras›nda bile büyük
faiz farklar› varken kâr paylar›
ile faizler aras›nda baz› dö-
nemlerde rastlanan ar›zî ya-
k›nl›¤› genellefltirerek oradan
baz› yarg›lara varmak, do¤ru
neticeler vermez. Di¤er taraf-
tan bankalar tasarruf sahibini
paray› yat›rma aflamas›nda
verece¤i faiz oran›n› belli edi-
yor. Oysa ÖFK’lar geçerli kâr
marjlar› üzerinden paray› de-
¤erlendirip, kazand›¤›n› pay-
lafl›yor. Önceden bir belirleme
kesinlikle mümkün olmad›¤›
için bankalar›n takip edilmesi
gibi bir durum sözkonusu de-
¤il. Reel ekonomik piyasada çok fark-
l› sektörlerde ve ekonominin zorunlu
k›ld›¤› kâr hadleri dahilinde çal›fl›ld›-
¤›ndan normal kazanç seyrinin d›fl›na
ç›k›lmas› da zaten iktisaden mümkün
de¤ildir. Kald› ki da¤›t›lan kâr paylar›
bankalar›n faiz oranlar›na çok yak›n
bile olsa bu yap›lan iflin ayn› oldu¤u
anlam›na gelmez. Piyasan›n bir ma-
kas› vard›r. Bu makasa banka da uy-
mak zorundad›r. Sistem öz olarak da,
flekil olarak da farkl›d›r. 

Bankalar, son aylarda y›ll›k %30
ila 40 aras›nda de¤iflen brüt faizle
mevduat topluyorlar. Oysa ÖFK’lar
yüzde 60’lar civar›nda net kâr pay›
da¤›t›yorlar. 

Da¤›tacaklar› kâr› önceden
aç›kl›yorlar m›?

Da¤›t›lacak kârlar› önceden aç›kla-
mak hiçbir flekilde mümkün de¤ildir.
Gazetelerde ya da flubelerde ilan edi-
len kâr paylar› ileriye yönelik da¤›t›la-
cak kârlar› gösteren bir tablo de¤ildir.
Dikkatli bak›l›rsa, aç›klanan rakamlar
bir önceki hafta sonu itibariyle vadele-
re göre oluflmufl ve da¤›t›lm›fl kâr pay-
lar›n› göstermektedir. Müflterileri bilgi-
lendirmek amac›yla ilan edilmektedir.
‹leriye yönelik bir taahhüt de¤ildir.

Finans Kurumlar› hep kâr da¤›-
t›yor, hiç zarar da¤›tm›yor, neden?

Kamuoyunda bu kurumlar›n hiç
zarar etmedi¤i fleklinde yanl›fl bir ka-
naat oluflmufltur. Ticari hayatta kâr
kadar zarar da do¤ald›r ve kaç›n›l-
mazd›r. Her yapt›klar› ifllemden kâr

elde etmeleri de mümkün de¤ildir.
Fakat ÖFK’lar s›radan bir ticari mües-
seseden farkl› olarak Türkiye çap›nda
çok farkl› sektörlerden binlerce firma
ile çal›flmaktad›rlar. Çal›flacaklar› fir-
malar› seçme flans›na sahip oldukla-
r› gibi, her türlü istihbarat›n ard›ndan
gerekli teminatlar› da almaktad›rlar.
Güvenmedikleri hiç bir firma ile çal›fl-
mazlar. Buna ra¤men yap›lan baz› ifl-
lemlerden ticari hayat›n kaç›n›lmaz
risklerinden dolay› zarar do¤abilir.
Mesela, müflterinin malî durumu bo-
zuldu¤u için borcunu ödeyememesi
veya kâr/zarar ortakl›¤› projesinin za-
rarla neticelenmesi hallerinde bir za-
rar sözkonusu olmaktad›r. Ancak, ba-
z› ifllerden oluflan zararlar di¤er yüz-
lerce iflten elde edilen kârdan mah-
sup edilmekte ve kalan net kâr da¤›-

t›lmaktad›r. Bu da en çok, da¤›t›lan
kâr pay›n› afla¤›ya çekebilir. ÖFK
müflterilerine ayl›k yüz bin liraya dört
bin lira kâr da¤›taca¤›na üç bin lira
kâr da¤›labilir. Yani tabiri caizse, yu-
murtalar›n hepsi tek veya birkaç se-
pete konmad›¤› ve yüzlerce, binlerce
sepete da¤›t›ld›¤› için bir kaç sepette-
ki yumurtan›n hasar görmesi neticeyi
çok etkilememektedir.

Özel Finans Kurumlar› Türkiye’de
yaklafl›k 15 y›ldan bu yana faaliyet
gösteriyorlar. Bu süreç içerisinde Tür-
kiye ekonomisinde önemli krizler, dal-
galanmalar yaflanm›fl ancak ÖFK’lar
ne devlete ne de müflterilerine zarar
vermifltir. Bu ÖFK’lar›n emniyetli ça-
l›flmalar›ndan kaynaklanmaktad›r.

Finans kurumlar› emtia
satarken, finansal kiralama
yaparken alaca¤› kâr pay›n›
nas›l tespit ediyor?

Burada normal ticari hayat-
ta rol oynayan fiyat saptama
k›staslar› aynen dikkate al›n›r.
ÖFK’lar genel olarak afla¤›da-
ki koflullar› dikkate alarak kul-
land›rd›¤› fonlardan alaca¤›
kâr marj›n› tesbit ederler:

– Yap›lan iflin veya sat›-
lan mal›n piyasadaki kâr
haddi, peflin ve vadeli al›m
sat›m fiyat›,

– ÖFK’lar›n elindeki para-
n›n (Mal al›m veya yat›r›m gücünün)
miktar›,

– ‹fl yap›lan müflterinin pazarl›k
gücü (ölçe¤i, sa¤laml›k derecesi, ya-
p›lan iflin hacmi, müflterinin devaml›l›-
¤› ve kuruma sa¤lad›¤› di¤er faydalar)

– Enflasyon oran›,
– Müflterinin yönelebilece¤i alter-

natif finansman kaynaklar›n›n mali-
yeti,

– Çal›fl›lan sektörlerin genel
durumu,

– Tasarruf sahiplerinin beklentileri,
Genel bir de¤erlendirme ile kâr

hadleri tesbit edilir ve dönem dönem
flartlara göre kâr hadleri de¤ifltirilir.
Ülke ekonomisi bir bütün oldu¤una
göre, burada piyasada oluflan kâr
hadlerinin çok alt›nda veya çok üs-
tünde kâr tesbit etmek mümkün de-
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¤ildir. Nihayetinde reel sektörde fa-
aliyet gösterilmekte olup, kâr hadleri-
ni de piyasa belirlemektedir.

Özel Finans Kurumlar› baflka
hangi hizmetleri veriyor?

Toplad›¤› fonlar› de¤erlen-
dirme ve geliri paylaflma ifllem-
lerinde bankalardan esasl› ola-
rak ayr›lan ÖFK’lar di¤er bütün
bankac›l›k hizmetlerini sun-
maktad›rlar. Saymak gerekir-
se; özel cari hesaplar, teminat
mektubu verme, akreditif aç›l-
mas›, çek karnesi verilmesi,
çek ve senetlerin tahsile al›n-
mas›, takas, ihracat akreditifle-
rinin ihbar ve teyid edilmesi,
tüm kambiyo hizmetleri, seya-
hat çeki verilmesi, döviz al›m
sat›m ifllemleri, yurtiçi yurtd›fl›
havale ve transfer ifllemleri, kredi
kartlar›, ‹SK‹ ve ‹GDAfi tahsilatlar›,
çek, poliçe, bono, temettü belgesi,
konflimento vs. keflide edilmesi, tan-
zim ve kabul edilmesi.

Özel Finans Kurumlar›n›n fon
toplama ve fon kulland›rmada faiz-
li bankac›l›ktan iflleyifl fark› nedir?

Bir getirinin faiz olabilmesi için
kazanc›n önceden belli olmas› ve
paran›n karfl›l›¤›nda para kazan›l-
mas› gerekir. Örne¤in klasik banka-
lar belli bir faiz karfl›l›¤›nda mudiler-
den para toplamakta ve yine ilan edi-
len faiz oranlar›nda nakit kredi olarak
ihtiyaç sahiplerine sunmaktad›rlar.

Kâr pay›nda ise halktan para top-
lan›rken belli bir gelir taahhüdünde
bulunulmad›¤› gibi ana para garanti-
si dahi yoktur. Bu kurumlar›n çok dik-
katli ve emniyetli ifller yapmalar› pa-
ran›n tek güvencesidir. Tasarruf sa-
hibi bir kere bu riske girmektedir. Ül-
kemiz uygulamas›nda ÖFK’lar›n hal-
k›n paras›n› son derece dikkatli ve
emniyetli de¤erlendirdi¤i görülmek-
tedir. Ve emniyet prensibi ön planda
tutuldu¤undan ÖFK’lara paras›n› ya-
t›ran tasarruf sahipleri genel olarak
nisbeten düflük geliri ile yetinmekte-
dirler. Bilindi¤i üzere ekonominin te-
mel prensibi “az risk az getiri, çok
risk çok getiri”dir.

Di¤er önemli bir fark ise,
ÖFK’larda nakit kredi sistemi yoktur.
Mutlaka reel ekonomik faaliyet ve
tamam›yla fatural›, kay›tl› ifllem ya-
p›lmaktad›r. Bu ise kazanc›n bir al›fl
veriflten do¤mas›na neden olmakta-

d›r. Ekonomik sonuçlar›na bak›ld›-
¤›nda, bir defa kulland›r›lan fon ke-
sin olarak amac›na yönelik olmakta-
d›r. Piyasada ticareti hareketlendir-
mektedir. Üreticiden, nakliyecisine
kadar bir çok sektör bu iflten istifade
etmektedir. Kulland›r›lan fon karfl›l›-
¤›nda bir emtia oldu¤undan fonun
geri dönme yüzdesi artmaktad›r.
Ekonomi kay›t alt›na al›nmakta dev-
lete trilyonlara varan KDV öden-
mektedir.

Yani yap›lan ifl bir tür toptanc› üs-
tü ticarettir. Mal sat›m›nda ÖFK’n›n
alaca¤› kâr baflta tesbit edilir ve
borçlanan flah›s hangi tarihte ne
ödeyece¤ini bilir. Yani müteflebbis
aç›s›ndan bir belirsizlik yoktur, bu da
firmalar için önemli bir avantajd›r.

Faiz baflka, al›fl verifllerden elde
edilen kazanç baflkad›r. Herhangi bir
toptanc›n›n yapt›¤› faaliyet sonucu
elde etti¤i kazanca nas›l kâr deniyor-
sa, ÖFK’lar›n temin etti¤i kazanç ta
kârd›r, hiç bir fark› yoktur.

Dünyada baflka örnekleri var
m›?

Özel Finans Kurumlar›, 1970’li
y›llardan itibaren dünya mali günde-
minde tart›fl›lan bir konudur. Türki-
ye’deki ilk uygulamas› ise, 1985 y›-
l›nda AIbaraka Türk ve Faisal Finans
Kurumu taraf›ndan bafllat›lm›flt›r.

Faizsiz bankalar, ifltirakleri ve flu-
beleri ile halen 60’dan fazla ülkede
faaliyet göstermektedirler. Bünyele-
rinde faizsiz esaslara göre çal›flan
birimler kuran bat›l› kurumlar da var-
d›r. Bunlara örnek olarak, Citibank,

Union Bank of Switzerland,
Kleinwort Benson, ANZ Grind-
lays, Goldman Sachs gibi mü-
esseseler say›labilir. Bat›l›
bankalarca kurulan ilk ba¤›m-
s›z faizsiz banka, Citibank ta-
raf›ndan 1996 y›l›nda, 20 mil-
yon USD sermaye ile Bah-
reyn’de kurulan Islamic Invest-
ment Bank’d›r.

Özel Finans Kurumlar›
flubelerinin bulunmad›¤›
yerlerden nas›l hesap açt›-
rabiliriz, param›z› nas›l çe-

kebiliriz?
Her Özel Finans Kurumunun yur-

tiçinde bir veya iki tane muhabir ban-
kas› bulunmaktad›r. Bu muhabir
bankalar vas›tas›yla ücretsiz olarak
herhangi bir ÖFK flubesine para
göndererek hesap açt›rabilir, hesap-
lardan para çekilebilir, ÖFK’n›n çeki
tahsil edilebilir, havale yap›labilir, ha-
vale istenebilir.

Ayr›ca EFT sistemi ile yurdun her
taraf›na para ulaflt›r›labilir. Günümüz
teknolojisinde bu sorun rahatl›kla çö-
zülmektedir.

Yurt d›fl›nda ise yayg›n muhabir
banka a¤› bulunmakta olup, her tür-
lü d›fl ifllem çok rahat yürütülebil-
mektedir.

Hesap cüzdanlar›m›zda “hesap
de¤eri” diye bir bölüm bulunmak-
ta ve burada bir rakam yer almak-
tad›r. Bu nedir?

Bir müflteri ÖFK’n›n herhangi bir
flubesine örne¤in 1 ay vadeli 10 mil-
yar TL yat›rm›fl olsun. Bilgisayar sis-
teminde mevcut programlar sayesin-
de paran›n yat›r›ld›¤› zamanda 1 ay
vadeli hesaplarda mevcut toplam ta-
sarruf içindeki yüzdesi hesap edilir.
Bir tür hisse oran›d›r. Ve haftalar iti-
bariyle oluflan kârdan bu hisse ora-
n›nda hesaba kâr da¤›t›l›r.
* Adapazar› fiube Müdürü
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Hukuk Bilinci
Hukuku Do¤ru ve Tam 
Anlayabilmek

“Sosyal varl›k” olan insan›n di¤er
insanlar ile “birlikte yaflama” olgusu-
nu ifade eden “sosyal yaflam”, baz›
iliflki ve sorunlar›n do¤umunu kaç›-
n›lmaz k›laca¤› sosyolojik gerçeklili¤i
karfl›s›nda k›saca, insanlar›n sosyal
yaflam içindeki her türlü iliflkilerini
düzenleyen kurallar olarak tan›mla-
nabilecek “hukuk”un gereklili¤ine
iliflkin bilgi ve inanc›n her toplumda
oldu¤u gibi toplumumuzda varl›¤›
yads›namaz bir gerçekliktir. ‹lk insan
ile birlikte hukukun ve hukukçunun
varoldu¤u görüflü dini inançlarda
a¤›rl›kl› olmakla birlikte, genelde ka-
bul gören bu görüfl karfl›s›nda hu-
kuk, hukukun gereklili¤ine iliflkin de-
¤erlendirmeler anlams›z görülebilir.

Ayn› biçimde gerek bu bilgi ve
inanç, gerekse hukukun önemli ko-
nular› olan hukukun üstünlü¤ü, insan
hak ve özgürlükleri, adalet, anayasa,
hukuk devleti gibi kavramlar›n birey-
sel ve sosyal yaflam›m›zda, yaz›l›-
sözlü medyan›n hemen hemen tü-
münde, üstelik her gün bir gerekçe
ile yer almas› olgusu, toplumumuzda
hukuk birincinin varl›¤›n›n gerekçesi
olarak gösterilebilir.

Buna karfl›l›k, hukukun anlam›,
kapsam›, gereklili¤i ve amac› gibi ko-
nularda bireyin, tam ve do¤ru bilgi
edinmesi, kuru bir bilgi ile yetinilme-
yerek edinilen bilgiler do¤rultusunda
hareket etmesi, özgür iradesi ile se-
çimde bulunulmas›, özetle; hukukun
gereklili¤ine inanarak sonuçlar›na
katlanmas› sorumlulu¤unu ifade
eden “bireysel hukuk bilinci”ne en

az›ndan toplumu belirleyecek nitelik
ve nicelikteki ço¤unlu¤un sahip ol-
mas› ile oluflacak “toplumsal hukuk
bilinci”nin toplumumuzda yeterince
gerçekleflmedi¤ini düflünmekteyiz.
Gerçi bu yarg›, farkl› nitelik ve nice-
likte di¤er toplumlar için de geçerli
olmakla birlikte; “‹nsan”›n esas al›n-
d›¤›, hak ve özgürlüklerin sa¤lanma-
s› ve korunmas›na yönelik “evrensel

hukuk”un oluflumunun ve uygulan-
mas›n›n bafllad›¤› 20. yy’da, di¤er
toplumlar›n büyük k›sm› bu konuda
çok büyük geliflmeler sa¤lam›fllard›r.

Hukuk bilincine iliflkin ilk eksiklik;
hukukun sadece insanlar aras›nda
ç›kan sorunlar› gideren ve cezalan-
d›ran kanunlar olarak görülmesi biçi-
mindeki yayg›n bir yan›lg›ya düflül-
mekle ortaya ç›kmaktad›r. Halbuki
hukukun öncelikli amac›, insan iliflki-
leri yan›nda insanlar›n di¤er varl›k-
larla, sözgelimi hayvanlar ve çevre
ile olan iliflkilerinin belirli bir düzen

içerisinde, adalet, eflitlik, bar›fl, gü-
ven, huzur, sevgi, estetik gibi sosyal
ve etik de¤erlere, insan onuruna uy-
gun bir biçimde sorunsuz olarak ger-
çekleflmesini sa¤lamakt›r. Buna ra¤-
men ç›kmas› olas› sorunlar›n toplum
içindeki baz› bireylerin veya grupla-
r›n özel güç, kabiliyet vb. özellikleri-
ne dayal› de¤il, ayn› üstün de¤erlere
uygun biçimde çözümlenmesi huku-
kun di¤er bir amac›n› oluflturmakta-
d›r. Di¤er bir anlat›mla, sosyal yafla-
m›n düzenlenmesi “hukukun içeri¤i-
ni/özünü”, bu amac›n gerçeklefltiril-
mesi yöntemi de “hukukun biçimini”
belirler. Bu bak›mdan hukukta içerik
ve biçim; ruh-iskelet ikilisi gibi huku-
ku oluflturan iki unsurdur. Bu bak›m-
dan biçim ve içerik bak›m›ndan ele
al›n›p de¤erlendirilmeden hukuku,
amac›n› tam ve do¤ru anlayabilme-
nin mümkün olmayaca¤›n›, hukukun
biçimsel yönünü önemsemeyen hat-
ta ay›playan bak›fl aç›lar›n›n bu ba-
k›mdan hukukun anlam› ile ba¤dafl-
mad›¤›n› belirtmek istiyoruz. Ünlü
Bir Hukukçu’nun ifadesi ile, “flekil
keyfili¤in can düflman›, hürriyetin
ikiz kardeflidir.” Hukuku tam ve do¤-
ru anlayabilmek, soyut felsefî bir tar-
t›flman›n ötesinde “bireysel ve top-
lumsal yarar” bak›m›ndan da önemli
sonuçlar› içermektedir. Bireyin hu-
kuken korunmaya de¤er hak ve öz-
gürlüklerinin neler oldu¤u, nas›l kul-
lan›laca¤› ve korunaca¤›, yükümlü-
lüklerinin ve bunlara uyulmamas›n›n
yapt›r›mlar›n›n neler oldu¤u sorula-
r›n›n tam ve do¤ru cevaplar› ayn› bi-
çimde tam ve do¤ru hukuk bilinci ile
verilebilir.

Toplumumuzda

Hukuk Bilinci
‹lk insan ile birlikte hukukun ve hukukçunun varoldu¤u görüflü dini inançlarda a¤›rl›kl›

olmakla birlikte, genelde kabul gören bu görüfl karfl›s›nda hukuk, hukukun
gereklili¤ine iliflkin de¤erlendirmeler anlams›z görülebilir.Nihat Boz*
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Hukuka Güvensizlik
Üzülerek de olsa ülkemizde üste-

lik yayg›n bir biçimde “hukuka gü-
vensizlik” duyuldu¤unu belirtmek
zorunday›z. Ancak flunu da belirte-
lim ki, hukuk hakk›ndaki yanl›fl bilgi-
ler, zincirleme olarak yanl›fl düflün-
celerin oluflumuna ve hukuka gü-
vensizlik duyulmas› sonucunun do-
¤umuna kaynakl›k teflkil etmektedir.
Gerçi hukuka olan güvensizlik; daha
çok zorbalar›n, diktatörlerin egemen
oldu¤u toplumsal yap›larda karfl›la-
fl›lan bir durum olmakla birlikte, hu-
kuk kurallar›na ba¤l› olmaks›z›n, ge-
rekli gördü¤ü her türlü eylem ve ifl-
lemde bulunabilme, çok genifl, ba-
zen s›n›rs›z ve etkin yetki kullanma,
tek güç ve otorite sahibi olma istemi,
ayn› mant›k ve yöntemle aile, flirket,
parti, dernek, vak›f gibi sosyal, eko-
nomik, siyasi bir birimi yönetmek du-
rumunda olan pek çok kiflinin ortak
iste¤idir. Gerçekten de bu kifliler ba-
flar›lar›n›n, asl›nda keyfiliklerinin
önünde sürekli hukuku ve hukukçu-
lar› engel görme e¤iliminde oldukla-
r›ndan, eylem ve ifllemlerinde ço¤u
kere hukuk ve hukukçuya baflvur-
may› düflünmezler, hukuk veya hu-
kukçuyu gerekti¤inde kaç›n›lmas›
zorunlu unsurlar olarak düflünürler.
Ancak en ilkel toplumda dahi var
olan kurallara uyma zorunlulu¤unun
bir sonucu olarak ç›kan sorunlarda
da De¤erli Bir Hukukçu’nun ifadesi
ile; “sadece herhangi bir tamirciye
duyulan zorunlu gereksinim kadar”
–bu ifademiz tamircilerin önemsizli¤i
anlam›nda kullan›lmam›flt›r– hukuk-
çuya gereksinim duyulmaktad›r.
Hastalanmadan doktora, vergi ceza-
s› ve sair mali sorunla karfl›laflma-
dan mali müflavire, deprem gibi fela-
ketlerle karfl›laflmadan mühendis
veya mimara, gitme gibi bir kültürü
edinememifl bir toplumda baflka bir

eylemde bulunulmas› esasen söz-
konusu olamaz.

Hukukçuyu sadece bir hakim,
savc› veya avukat olarak görmek de
gerçek bir “hukuk bilinci/kültürü”nün
oluflamamas›n›n di¤er bir sonucu-
dur. Sözgelimi, avukatlar sadece ha-
cizleri uygulayan veya duruflmalara
giren ifl takipçisi, baflar›l› avukat da
tahsil etti¤i alacak miktar› veya ka-
zand›¤› dava say›s›na göre nitelen-
dirilmektedir. Gerçekte ise hukukun

içeri¤i/özü olan adaleti amaçlamak
ve bu amaca varmak için yine huku-
kun öngördü¤ü biçimsellik içinde yer,
zaman, kifli ve olay gibi sübjektif ay›-
r›mlar yapmadan, yaflam›n her ala-
n›nda hukuku uygulayan/uygulama-
s› gereken kiflidir “hukukçu”. Sorun-
lar› gideren olmaktan öte, sorunlar›n
oluflumuna engel olmak hukukçunun
olmas› gereken ifllevidir.

Kanun, tüzük yönetmelik gibi sa-
dece uygulanan pozitif normlar›n hu-
kuk olarak kabul edilmesi, hukukun
genel niteliklerine uymayan istisnai
veya özel bir normun/kanunun veya

yanl›fl bir uygulaman›n tüm sonuçla-
r›n›n hukukun geneline yüklenilmesi
de hukuk bilincinin yetersizli¤inden
kaynaklan maktad›r.

Yanl›fl, eksik bilgilerden veya ka-
s›tl› düflüncelerden kaynaklanan hu-
kuka güvensizlik nedenlerinin aç›k-
lanmas›ndan sonra s›ra hukuk ve
hukukçuya “çuvald›z› bat›rma”ya
geldi: Hak ve adaletin yeterince ve
zaman›nda gerçekleflmemesi olgu-
su, hukuksal yöntemlerle art›k hak
ve adaletin gerçekleflmeyece¤i inan-
c›n›n do¤umunu ve hukuk d›fl› kifli
ve kurumlar›n bu alanda etkin faali-
yetlerde bulunmas› sonucunu kaç›-
n›lmaz k›lm›flt›r.

Ço¤u kere hukukun genel ilkeleri-
ne, toplumun sosyal, ekonomik, kültü-
rel hatta fiziksel, biyolojik, psikolojik
yap›s›na uygun olmayan, di¤er bir ifa-
de ile kamu vicdan›na tam yerleflmifl
olmayan kurallar›n kanun ve sair
normlar biçiminde uyulmas› zorunlu
hukuk olarak uygulanmaya çal›fl›lma-
s›, bu kurallar›n hak ve özgürlüklerin
ihlallerine kaynakl›k teflkil etmesi, üzü-
lerek ifade edelim ki baz› hukukçular›n
da bu yönde hareket etmeleri hukuka
ve hukukçuya olan güvensizli¤in hakl›
gerekçelerini oluflturmaktad›r.

Sonsöz:
Hukuka Uyma Sorumlulu¤u

“Sosyal düzen ve bar›fl”›n, “hak
ve özgürlükler”in mutlak teminat›,
olas› sorunlar›n hak ve adalet ilkele-
ri çerçevesinde çözümlenerek keyfi-
li¤in, anarfli ve kaosun önlenmesi
için zorunlu ve gerekli olan hukukun
varl›¤›n›n ve etkinli¤inin sa¤lanmas›,
ancak hukukun do¤ru ve tam olarak
anlafl›lmas›, hukukun gereklili¤ine
inan›lmas› ve kiflisel ve kamusal her
alan, eylem ve ifllemde hukukun
esas al›nmas› ile olas›d›r.
* Hukuk iflleri Müdürü
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Verimlilik

Y önetim, en iyi düzeyde çal›fl-
ma ortam›n› meydana getir-
me ve organizasyon sanat›-

d›r. Çal›flma ortam› do¤madan ve
mevcut imkanlar› en optimal düzey-
de organize etmeden baflar›l› olmak
ve beklenen sonucu almak mümkün
de¤ildir. Baflar› için mevcut
imkan ve kabiliyetlerin en
üst düzeyde de¤erlendiril-
mesi enstrümanlar›n etkili,
verimli ve ekonomik olarak
kullan›lmas›, yönetimde
uyumun sa¤lanmas›, ilmi
verilerin ›fl›¤›nda çal›fl›lma-
s›, baflar› için vazgeçilmez
bir kurald›r.

Bir iflyerinde, amaç ve
sonuç bir birine eflitse orada
denge mevcuttur. Amaç ve
sonuç fark›, büyük veya küçük
olursa denge yoktur. Denge olma-
yan yerde de uyum yoktur, bunal›m
vard›r. Uyum, huzur ve baflar›, ancak
denge olan yerde mevcuttur. Sa¤l›kl›
yaflam için uyum içinde çal›flmak
esast›r. ‹lahi düzende her fley, hücre-
den, galaksilere kadar büyük bir dü-
zen içinde tanzim edilmifl olup son
derece uyum içindedir. Bu s›rr› çöz-
mek bizim haddimiz de¤il, inkar› da
mümkün de¤il. Çünkü “‹draki meali
akla gerekmez zira bu terazi bu kadar
sikleti çekmez.”

Cihanda en muazzam uyum insan
vücudundad›r. 360 büyük organ ve
trilyonlarca hücre birbirine z›t düflme-

den büyük bir uyum içinde çal›fl›r. Ör-
ne¤in: Kalp kan› emer, temizler, pom-
palar ve y›llarca bu ifllemler flikayet-
siz bir flekilde devam eder, di¤er bü-
tün organlarda da ilahi mucizenin bir
sonucu olarak durum ayn›d›r.

Verimlili¤e olumsuz etki yapan
faktörler genel olarak; imkans›zl›k-
lar, aile problemleri, sa¤l›k durumla-
r› ve ortam ile uyuflmazl›klar (çevre-
sel s›k›nt›lar) olup, bunlardan dolay›
kaybolan puanlar oran›nda verim
oran›n›n düflmesi kaç›n›lmazd›r. Çö-
zümünde yöneticinin rolü büyüktür
ve baflar›s› da, nitelik ve nicelikleriy-
le do¤ru orant›l›d›r. Verimlilik için
“çok çal›flan insan” m› yoksa “bu yu-
va benim yuvam” diyen insan m›
önemlidir? Önemli olan bu yuva be-
nim yuvamd›r diyen insand›r.

Çok çal›flan insan kendisine im-
kan sa¤lanmad›¤› zaman pasif direnç
veya reaksiyon gösterebilir, bu da ve-
rim oran›na olumsuz etki yapar ve
müessese için dezavantajd›r.

Bu yuva benim yuvamd›r diyen
insan ise; müesseseyi yaflatmak için
her türlü fedakarl›¤a katlan›r, bunun-
la da verim ve baflar› oran› artar. Bu
da müessese için büyük bir katk› ve
de¤er ifade eder. Fedakarl›k ve se-

bat, güçlükleri yenen en büyük
de¤erdir.

Japonya bugünkü baflar›-
ya, sadece çal›flarak m› gel-
mifltir? hay›r. Sanayide al›nan
önlemler, yönetim takti¤inin
gelifltirilmesi e¤itimin etkinli¤i
ve Japon halk›n›n fedakarl›¤›
ile gelmifltir. Japon iflçisi da-

ima verimi nas›l artt›r›r›z diye
düflünür ve bu düflünce sonucun-

da do¤an teklifleri yönetime sunar.
Yönetici de bu teklifleri de¤erlendire-
rek ve bu de¤erleri birlefltirerek uy-
gulamaya koyar. Bununla da Japon
baflar›s› do¤ar.

Modern dünyada ekonomik gücün
temel kayna¤› insand›r. Ülkeler, yer
alt› zenginliklerine sahip olduklar› için
de¤il, vas›fl›, kültürlü, çal›flkan yurt-
tafllara sahip olduklar› için büyük im-
kan ve baflar›lara ulafl›rlar. Bugünün
dünyas›nda, baflar›n›n tek kayna¤›;
rekabet gücü yüksek toplum için so-
rumluluk ve fedakarl›k duygular›n› ta-
fl›yan D‹NAM‹K CEMAATLER’dir.

Yönetim, Organizasyon ve

Verimlilik
Baflar› “Ben bu ifli baflar›r›m” diyebilenindir, y›lg›nl›k maskeli bir tembelliktir.

Hedefe giderken do¤acak engeller, ancak ilim ve irfan›n nurlu ufuklar›nda azim,
sebat ve iyi yönetimle afl›labilir. Çal›flma aflk ve heyecan› da güçlükleri

yenmekle kuvvetlenir.M. Mehdi Sungur*
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‹flçi, memur, flef, müdür, genel
müdür ve iflveren sa¤l›kl› bir vücudun
organlar› gibi uyum içinde olursa mo-
ral artar ve moral art›nca da verimlilik
yükselir, uyum olmayan ortamda mo-
ral azal›r ve verim düfler.

Sa¤l›kl› bir insan›n f›trat›nda hiz-
mete kat›lma ve verimli olma duygu-
su vard›r. ‹nanc›, morali ve sa¤lam bir
ruh yap›s› olmayan insan›n, etkili, ve-
rimli ve baflar›l› olmas› ihtimalden
uzakt›r.

Verimlilik, bütün personelin katk›s›
ve iyi bir organizasyonla kazan›lan bir
sonuçtur. Bunun için personel ile di-
rek iliflki esas olup bunun da amac›
onlara bilgi vermek, ifle oryante et-
mek ve ulafl›lacak hedefleri göster-
mektir. Bu kavramlar› kazanan perso-
nel, görevini baflar›l› bir düzeyde yü-
rütür. Bir engelle karfl›lafl›nca, y›lma-
dan ve usanmadan “meflru zeminler-
de çarelerin tükenmedi¤ini” kabul
ederek çözümler arar ve y›lmadan
çal›fl›r, bu da baflar›n›n temelini teflkil
eder. Çünkü, sebat ve azim karfl›s›n-
da güçlükler erir ve imkans›z görü-
nenler mümkün olur. Çünkü, baflar›
“Ben bu ifli baflar›r›m” diyebilenindir,
y›lg›nl›k maskeli bir tembelliktir. He-

defe giderken do¤acak engeller, an-
cak ilim ve irfan›n nurlu ufuklar›nda
azim, sebat ve iyi yönetimle afl›labilir.
Çal›flma aflk ve heyecan› da güçlük-
leri yenmekle kuvvetlenir.

Kutsal düflünce; “benim menfa-
atim ne” yerine, “bizim için en ideal
olan› nedir” düflüncesidir. ‹deali ara-
mak; çile çekme olay› de¤il, düflünme
(tefekkür) olay›d›r. “Bir saatlik tefek-
kür” bir ila altm›fl y›l nafile ibadete efl-
de¤erdir (h.s). Fenay› atmak iyi ve
mükemmel olan› bulmak için de te-
fekkür flartt›r ve bütün baflar›lar tefek-
kür, azim ve sebat›n sonucudur.

Üst; astlar›n›n tekinden sonuncu-
suna kadar sorumlu olup kurum ad›-
na, tekinin ve hepsinin baflar›lar›n›
sa¤lamak zorundad›r. Onun için de,
bilgi, tecrübe, tefekkür, istek azim, se-
bat ve organizasyon flartt›r.

‹nsan› tan›mayan ve onun yüce
ruhuna de¤er vermeyen, nitelik ve ni-
celiklerine göre yönlendirmeyen,
mevcut imkanlar› en iyi düzeyde or-
ganize edemeyen, bilgileri nerede, ne
zaman nas›l kullanaca¤›n› bilmeyen
yöneticiler ne kadar çok fley bilirse
bilsinler faydal›, etkili, verimli ve ba-
flar›l› olamazlar.

Dünya ordular›nda dahi, bugün
kat› kurallar (Prusya askerli¤i) tarihe
kar›flm›fl, onun yerine, (yaln›z askerli-
¤in de¤il) hayat›n temeli olan karfl›l›k-
l› sevgi ve sayg›ya dayal› D‹S‹PL‹N
ile, plan ve programa ba¤l› ideal YÖ-
NET‹M, baflar›n›n temel kural› olarak
uygulanmaktad›r.

Gereklilik ve yönetim, müflterek
mülahaza edilmelidir. Mesleki bilgi ge-
rekliliktir. Yönetimin de kendine has
metodlar› olup, uyuldu¤u zaman daha
do¤ru, daha iyi ve daha üstün sonuç-
lar do¤ar, böylece rand›man ve baflar›
oran› artar, esas olan amaç da budur.

‹nsan fezalar› feth edebilir fakat
kendisini feth edemezse (kendini bi-
lemezse) hiçbir de¤er ifade etmez.
Yunus Emre bu gerçe¤i,

“‹lim, ilim bilmektir,
‹lim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen,
Bu nice okumakt›r”

fleklinde ifade eder.
Organizasyon ve verimlili¤in te-

mel unsuru olan insan› da Hz. Ali
(k.v) “Sen kendini küçük bir cisim mi
zannediyorsun? Sen kainat›n özü-
sün” diye ifade eder.
* Em. General ve Bereket Vakf› Yön. Kur. Üyesi
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A sl›nda yaflam, uzun bir yolun
sonunda gözüken ›fl›¤a do¤-
ru, durmadan, heyecanla,

flevkle yürüyebilmektir. Yürüdükçe
›fl›¤› daha büyütmek, daha vazgeçil-
mez k›lmak, daha ötelere tafl›yabil-
mektir.

Zirve de t›pk› yolun sonundaki
›fl›k gibi hep daha yücelere ç›kt›¤›
zaman anlam kazanacakt›r. Asl›nda
biz zirveye ç›karken zirve de kendin-
den daha yücelere t›rman›r bizim içi-
mizde. Erciyes zirvesine ç›kt›¤›mda
inan›lmaz bitkinlik içinde kalm›flt›m.
Bir an, art›k 4.000 m’lik da¤lar yeter
bana diye geçirmifltim içimden. ‹çim-
den baflka bir ses fliddetle muhalefet
etmiflti bu düflünceye. Yeter dedi-
¤imde A¤r› Da¤› hedefim d›fl›na ç›k-
m›fl oluyordu. Böyle bir karar yapt›-
¤›m ifle nokta koymak, kendimi inkar
etmekti bir bak›ma. Yetindi¤imiz an
yaflama heyecan›m ve üretim coflku-
sunu da yitirmifl oluruz.

Bu anlamda Hasan Da¤› da Erci-
yes de yeni bir düfl de¤ildi yaflam›m-
da. Da¤ özlemimi içinde bulundu¤um
koflullarda en kolay biçimde karfl›la-
yacak bir mekand› yaln›zca. Benim
düflümü flimdilerde süsleyen efsane-
vi güzel A¤r› Da¤›’yd›. Bir de öte dün-
yadan damarlar›ma pompalanan kan
gibi yüre¤imi eriflilmez zirvelere tafl›-
yan H›ra Da¤’›: Da¤lar›n manevi ana-
s›. Oras› iç dünyam›n
özel bir bölümünde pay-
lafl›lamaz, dokunulamaz
olarak duruyor.

Yaflam›m›zda hep yet-
meyen bir fley vard›r. Bu
yüzden hep soyut bir zir-
veyi aray›p duraca¤›z sa-
n›r›m. ‹çimizdeki o eksikli-
¤i hep tamamlama peflin-
de olaca¤›z fark›nda ol-
masak da. Ama insan›n
kendi varl›¤›m anlaml› k›-
labilmesinin tek yolu durmadan ad›m
atabilmesi de¤il mi? Ad›m atacak, yü-
rüyecek ve arayacakt›k. Buldu¤umuzu
sand›¤›m›z an bulamad›¤›m›z baflka
bir fleyin eksikli¤ini duyacak hemen
onun pefline düflecektik.

Biz yitik yazg›m›z› ar›yorduk. Ata-
m›z Adem’in Cennetten ç›karak yitir-
di¤i yazg›yd› bu.

Da¤lar içimizdeki bu
yitiklik duygusunun hüz-
ne dönüfltü¤ü mekan-
lard›r. Biliyorum ki, içi-
mizden asla atamaya-
ca¤›m›z bu gurbet duy-
gusuyla ölüp gidece¤iz.
Ve asla mutlu olamaya-
ca¤›z. Hüznü seviflimiz
de bundand›r. Efendi-
miz de bir Hüzün Pey-
gamberi de¤il miydi?

Dünya bizim gurbetimizdir.
Ülkesinden sürgün edilen hangi

insan sürgün edildi¤i ülkede çok
mutlu oldu¤unu iddia edebilir.

Peki cennetten sürgün edilen in-
san›n yeryüzünde mutlu olmas› ola-
nakl› m›d›r?

Madem ki cennetten sürgünüz,
ruhlar›m›z hep o nihai yazg›n›n, o yi-
tik yazg›n›n peflinde olacakt›r. O yüz-

den de içimizdeki yetersizlik duygu-
sunu hiç mi hiç aflamayaca¤›z.

O zaman önümüzde tek seçenek
sürekli aramak, ad›m atmak yitik
yazg›m›za lay›k bir yeryüzü s›nav›
vermek kal›yor.

Gurbet duygumuzu içimizde bü-
yütmek ve harl› bir özlem atefline dö-
nüfltürerek özümüzü aramak, budur
yapaca¤›m›z ifl. Yaflama bilgeli¤i bu-
rada olsa gerek. ‹nsan›n eninde so-
nunda s›¤›n›p huzur bulabilece¤i ve
yitik yazg›s›n›n göz al›c› ›fl›lt›s›n› his-
sedebilece¤i tek nokta iç dünyam›za
yerlefltirilen ve Adem babam›z›n cen-
netten ç›karken birlikte getirdi¤i o har-
l› özlem olsa gerek. Biz hep özleyece-
¤iz ama bu dünya özledi¤imize asla
somut olarak ulaflamayaca¤›z. Dola-
fl›p duruflumuz da ondan olsa gerek.
* Proje ve Pazarlama Müdürlü¤ü, Yönetmen

Ali Göçer Gelebek*
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Erciyes, zirveden güneye bak›fl.

Erciyes Zirvesi (3917 m)
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Haberler
OSMAN AKYÜZ TEKRAR ARAM1ZDA
“Geçmifl Olsun”

Genel Müdürümüz Sn. Osman Akyüz
21 May›s Pazar gecesi kalp krizi geçire-
rek yo¤un bak›ma al›nd›. Hafta sonu ‹z-
mit’te bulundu¤u bir s›rada yüksek tansi-
yon flikayetiyle ‹zmit Devlet Hastanesine
giden Akyüz, hastahanede bulundu¤u s›-
rada kalp krizi geçirdi. Yap›lan ilk müda-
halelerden sonra ‹stanbul’a International
Hospital’a getirilen Akyüz bir süre yo¤un
bak›mda kalarak sa¤l›kl› bir flekilde tek-
rar aram›za kat›ld›. 

‹zmit Devlet Hastanesi doktorlar› ve
personeline, daha sonra kald›r›ld›¤› In-
ternational Hospital’›n de¤erli doktorla-
r›yla yo¤un bak›m ve servis hemflireleri-
ne, hastal›¤› süresince gerek bizzat ge-
lerek, gerekse telefon ve faksla geçmifl
olsun dile¤inde bulunan, çiçek gönderen
dostlar›m›za ve müflterilerimize, Albara-
ka Türk ailesi olarak bizler de en içten te-
flekkürlerimizi sunar›z. 

ALBARAKA’DAN ÇOCUKLARA
6. K‹TAP HAFTASI

Albaraka
Türk’te gele-
neksel hale
gelen çocuk
kitaplar› haf-
tas›na bir ye-
nisi daha ek-
lendi. “Çocuk-
lar›m›z gele-
c e ¤ i m i z d i r ”
anlay›fl›ndan
hareketle yola

ç›k›larak haz›rlanan çocuk yay›nlar›n›n
alt›nc›s› 19-23 Haziran tarihleri aras›nda
karne hediyesi olarak tüm Albaraka flu-
belerinden da¤›t›ld›.

Küçük dostlar›m›z›n anlayaca¤› bir
dil ve üslupla haz›rlanan “Sevgili Kalem”
isimli alt›nc› kitab›m›z Ahmet Mercan ta-
raf›ndan haz›rland› ve ‹smail Özen’in

farkl› üslubuyla çocuklar için resimlendi.
Uzun bir zamand›r yürütülen titiz ve

yo¤un bir eme¤in ürünü olarak ortaya
ç›kan “Sevgili Kalem” isimli çal›flma için
küçük dostlar›m›z flubelerimizi doldur-
dular.

“Her çocu¤a bir kitap” slogan›yla ki-
taplar› ve kitap okuma sevgisini kazan-
d›rmay› amaçlayan buna benzer kitap
kampanyalar›m›z önümüzdeki dönem-
lerde de devam edecek.

2000 BAHAR TURNUVASI
fiAMP‹YONU MERKEZ 
FON KULLANMA

Kurumumuz çal›flanlar› aras›nda
dostluk, kardefllik ve yard›mlaflma duy-
gular›n› gelifltirip, pekifltirmek amac›yla
her y›l düzenlenen “Geleneksel Futbol
Turnuvas›” bu y›lda coflkuyla gerçeklefl-
tirildi.

Albaraka Türk’deki sosyal faaliyetler
içerisinde en genifl kat›l›m ve ilgiyi uyan-
d›ran turnuvam›z›n 2000 y›l› flampiyonu
belli oldu.

Kat›l›mlar›n serbest b›rak›ld›¤› ve ‹s-
tanbul’daki flubelerle, genel müdürlük bi-
rimlerinin kat›ld›¤› turnuva Nakkafltepe
fiampiyon Hal› Saha tesislerinde yap›ld›.

‹lk maçlardan itibaren baflar›l› bir gra-
fik sergileyen Merkez fiube Fon Kullan-
ma turnuvan›n sonunda flampiyonlu¤unu
ilan ederken, final maç›nda flampiyonlu-
¤u kaç›ran ‹dari ‹fller ikinci oldu. ‹dari ‹fl-
ler’in ard›ndan turnuvada Mali ‹fller üçün-
cülük kupas› al›rken turnuvan›n en centil-

men tak›m ödülüne de Merkez Muhabbet
isimli karma tak›m lay›k görüldü.

Bu sene ilk olarak Genel Müdür Yar-
d›mc›lar›m›z, Birim Müdürlerimiz ve yet-
kililerimizden oluflan tak›mlar›n yapt›¤›
maçlar da ilgi ve dikkatle takip edildi.

Yöneticilerimizin bu ve buna benzer
sosyal aktivitelere vermifl olduklar› ilgi ve
alakaya teflekkür eder bu desteklerinin
devam›n› dileriz.

BAHAR DÖNEM‹ E⁄‹T‹MLER‹
BAfiARIYLA TAMAMLANDI

Sürekli e¤itim felsefesini benimse-
yen Albaraka Türk, Kurum içi ve Kurum
d›fl› e¤itim faaliyetlerine 2000 y›l›n›n ba-
har döneminde de baflar›yla devam etti.
Gerçeklefltirilen seminer ve sempoz-
yum programlar›na Albaraka Türk per-
soneli d›fl›nda, Özel Finans Kurumu ça-
l›flanlar› ve yurtiçi ve yurtd›fl›nda bulu-
nan kurum ve kurulufllardan kat›l›mlar
da gerçekleflti. Yüzü aflk›n e¤itim gü-
nünde, 113 e¤itmen eflli¤inde 517 kifli-
nin kat›ld›¤› e¤itim programlar›nda mali
tahlil, müflteri iliflkileri, pazarlama ve fon
kullanma uygulamalar›, finansal kirala-
ma uygulamalar› baflta olmak üzere bir-
çok bafll›k yer ald›. Bu y›lki e¤itimler
içinde en çok ilgi çekeni M›s›rl› Prof.
Awad El-Hadad Ph.D.’nin e¤itmen ola-
rak kat›ld›¤› ve Albaraka Türk çal›flanla-
r› yan›nda di¤er ÖFK’lardan ve yurtd›-
fl›ndan misafirlerimizin de takip etti¤i
“Bireysel Bankac›l›k Ürünlerinin Pazar-
lamas›” konulu e¤itimdi. 

Albaraka’dan

Haberler
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Bizden 
Haberler

Bizden
Haberler

TEBR‹KLER Çocu¤u Olanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Mehmet Emin Özcan D›fl ‹fller Ahmet
Ekrem fiahin ‹dari ‹fller Kadriye Sude
Ömer Günefl Bilgi ‹fllem Berire
Nuri Sevim Özel Kalem Melikflah
Tu¤rul Kuruk›z Mali ‹fller Dilara
Ümit Y›ld›r›m ‹dari ‹fller Muharrem Enes
Rasim Gül D›fl ‹fller Zeynep Sude
U¤ur Sak›zl› Merkez fiube Zehra Betül
Bünyamin ‹çenli Ankara fib. Furkan
Ahmet Ö. Baykald› ‹zmir fib. Eren
Hakan Karaca ‹zmir fib. Zeynep Ya¤mur
M. S›dd›k Vatan Hukuk ‹flleri Fatih

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
‹brahim Özcan Konya fib. Ali Furkan
Mesut Yi¤it Konya fib. ‹brahim
Erkan Coflkun Kayseri fib. Kaan Nuri
Yakup Yavuz Kayseri fib. Aleyna
Ömer Singeç Gaziantep fib. Ruveyda Ruflen
Murat Ofluo¤lu Fatih fib. Zehra Betül
Ayhan Domurcukgül K.Marafl fib. Emrehan
fi›h Mehmet Solmaz K.Marafl fib. Osman Alperen
Yüksel Özdemir K.Marafl fib. fieymanur
Ahmet Ergin Antalya fib. Ruveyda
Erol Güler Adapazar› fib. Ali

BAfiARILAR Tayin ve Terfiler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
M. Refik Güleç K.Marafl fib. Müdür
Mahbup Arslan Malatya fib. Müdür
Mehmet Ali Verçin Proje & Paz. Yönetmen
Ali Çeliktafl Konya fib. Müdür Yrd.

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Adnan Konya Konya fib. fief
Nevzat Sa¤l›k Bak›rköy fib. fief
Yusuf Okur Kad›köy fib. fief
Alaettin Ahmeto¤lu Kad›köy fib. Memur

MUTLULUKLAR Evlenenler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Bayram Gürbüz Mali ‹fller Stajyer Memur
Aykut Karagülmez Kredi Kartlar› Mrk. Memur
Mahmut Dursuno¤lu Proje & Paz. Uzman Yrd.
‹hsan Can›tez ‹dari ‹fller Yrd. Personel
Mesut Demir Bilgi ‹fllem Prog.Yrd.
Halil Tunal› Proje & Paz. Uzman Yrd.

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Fayik Bilir Merkez fiube Veznedar
Ali Süheyl Anc›n Merkez fiube Stajyer Memur
Ömer Bozkurt Merkez fiube Memur
Adnan Yar›m Fatih fib. fief Yrd.
Numan Ak›net Bayrampafla fib. Yrd. Personel
Birol Hac›o¤lu Merkez fiube Memur

HOfiGELD‹N‹Z ‹fle Yeni Bafllayanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Cemil Külünk Siteler fib. Müdür
Alper Uncuo¤lu Bilgi ‹fllem Prog.Yrd.
‹brahim Çakmak Bilgi ‹fllem Prog.Yrd.
Nihat Hünerli Bilgi ‹fllem Prog.Yrd.
Murat Derebahçe Bilgi ‹fllem Sistem Op.Yrd.
Cihan Fatih Tomaç Kredi Kartlar› Mrk. Stajyer Memur
‹smail Birdal Mali ‹fller Stajyer Memur
Halil Yenidünya D›fl ‹fller fief Yrd.
Naim Aygur Merkez fiube Stajyer Memur
Murat Palal›gil ‹zmir fib. Yrd. Personel
Bahaddin Aç›ksöz Siteler fib. Stajyer Memur
Tu¤rul Kuruk›z Mali ‹fller Stajyer Memur
Ertan Küçük Siteler fib. Stajyer Memur

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Sedat Bektafl Merkez fiube Stajyer Memur
Baki Çiftci Merkez fiube Stajyer Memur
Ömer Faruk Düzenli Ankara fib. Yrd. Personel
Ali Mermer Konya fib. Stajyer Memur
Adil Çiftçi Konya fib. Uzman Yrd.
Mustafa Koyuncu Fatih fib. Yrd. Personel
Ahmet Özbafl Ümraniye fib. Yrd. Personel
Hikmet Aç›kel Ümraniye fib. Yrd. Personel
U¤ur Kocagöz ‹dari ‹fller Yrd. Personel
Aytekin Özel Bilgi ‹fllem Prog.Yrd.
fiaban Altan Kelefl Ankara fib. Stajyer Memur
Osman Ünal Ankara fib. Stajyer Memur
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Bir Çizgi
Mustafa Ayc›n
‹dari ‹fller Müdürlü¤ü, fief
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Kültür-Sanat

 

B u l m a c a
Haz›rlayan:  Mustafa Baydemir

SOLDAN SA⁄A
1) Para de¤eri eflitli¤i, resmi döviz kuru, çeflitli paralar›n birbirine göre ifade etti¤i de¤er (iki kelime)  2) Mal›n›
bir bedel karfl›l›¤›nda, belli bir süre için bir baflkas›na kiraya veren; mûcir - Kiraya verilerek gelir getiren mülk -
Yabanc›, has›m, düflman  3) Yasaklama - Bir kiflinin güzelli¤i (eski dil) - Ars›z, s›rnafl›k, dalkavuk  4) K›saca
bayan - (Tersi) Bir yerin girifl bölümü - Hayvanlar›n boynuna tak›lan ip  5) Devlet ad›na yap›lacak ödemelerde,
paran›n ödenmesi için verilen emir (iki kelime) - (Tersi) ‹sviçre’de bir ›rmak - Elemekten emir  6) Yirmidört saatlik
zaman bölümü; gün - Muhafazal›, korunmufl (eski dil)  7) Mas, massetme, so¤urma - Bir g›da maddesi  8) Bir
kentte tafl›tlar›n b›rak›lmas› için ayr›lm›fl yer - (Tersi) Yemek, taam - Rusya’da yaflayan ‹slav halk›ndan olan
9) (Tersi) Allah’›n adlar›ndan - Su (eski dil) - Kraliçe  10) Ticari yaz›flmalarda ‹ngilizce bir kelime olan
“yesterday”›n k›sa yaz›l›fl› - Cezalar›n birlefltirilmesinde kullan›lan yöntemlerden “yutma yöntemi”. Bu yöntemde
cezalar›n en a¤›r olan› verilir. Di¤er cezalar en a¤›r olanca yutulur (iki kelime)  11) Bir haber ajans›n›n simgesi
- ‹ri, büyük, fliflman, gürbüz kimse - Faiz, ürem; artma, ço¤alma, geliflme  12) Gümüfl - Mevcudat De¤eri (Varl›k
De¤eri); bir iflletme varl›¤›n›n parasal tutar› anlam›nda bir muhasebe terimi (iki kelime) - (Tersi) K›saca doktor
13) A. Dumas’›n üç silahflöründen birinin ad› - Rütbesiz asker - Leke, pasak  14) Sultanlar (eski dil) - Art›rma
ve eksiltmelerde ifli en uygun öneriyi yapana verme  15) Dört Halife’den biri - Devletler aras›nda anlaflmalar
gere¤ince yap›lan mal de¤iflimi; anlaflmal› de¤ifltokufl (iki kelime). 

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Yabanc› paralar›n al›n›p sat›ld›¤› ya da de¤ifltirildi¤i yer (iki kelime)  2) Baflkalar› hesab›na bir ticaret iflini
yapan kifli ya da kurum - Resmî ifllerin görüldü¤ü yer  3) (Tersi) Yar›, yar›m, buçuk (eski dil) - Gemide ve tafl›d›¤›
yükte meydana gelen zarar ve bu zarardan do¤an ola¤an üstü harcamalar - Duvarc› aletlerinden  4) Brom
elementinin simgesi - Kufl ve tavuk yiyece¤i - ‹terbiyum elementinin simgesi - Varl›k, servet  5) (Tersi) Özen
6) Yat›r›m kararlar›n› etkileyen etmenlerle yat›r›m oylumu aras›ndaki iliflkiye verilen ad; yat›r›m ifllevi (iki kelime)
7) Afrikada yaflayan, gövdesi k›z›l kestane, bacaklar› beyaz çizgili memeli bir hayvan - (Tersi) Kayg›, üzüntü,
gam - Sodyum elementinin simgesi  8) Kesici k›sm› genifl, enli k›l›ç - ‹çilecek fleyler  9) Utanma duygusu -
(Tersi) Su kanal› - K›rm›z› ya da siyah güzel bir çin verni¤i - Bayram (eski dil)  10) Oy - Üye - Nihayet, son
bulmufl, sona ermifl (eski dil)  11) (Tersi) Türk sanat müzi¤inde bir makam - Allah’›n adlar›ndan - Bir mülkün
getirdi¤i gelir  12) Lütesyum elementinin simgesi - Yüce - Burun (eski dil) - Bir nota  13) Yönetim bak›m›ndan
ba¤›ms›z büyük il - Yayvan sepet - F›r›nda piflirilmifl bir tür pasta  14) Erke¤in yüzünde bulunan k›llar - Eli s›k›,
cömert olmayan  15) Yönetme - Bir kimsenin arand›¤›nda bulunabilece¤i yer

 

Bulmacam›z› do¤ru bir
flekilde çözüp bizlere gönde-
ren okuyucular›m›za sürpriz
hediyelerimiz olacakt›r. 

Geçen say›m›zdaki bulma-
can›n çözümünü do¤ru ola-
rak gönderen okuyucular›m›-
z›n hediyeleri adreslerine
postalanm›flt›r.
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Geçen say›m›z›n çözümü
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ONUN ‹Ç‹N FARKEDER...
Bir düflünür, birgün sahilde yürüyüfl ya-

parken uzakta dans eder gibi hareketler ya-
pan bir adam dikkatini çeker. Bir süre izler
adam›, ama uzaktan garip hareketlerinin an-
lam›n› çözemez. Merak›n› yenemeyip biraz
yaklafl›nca, bir gencin yerden birfley al›p de-
nize att›¤›n›, k›sa bir kofluyla geri dönüp ay-
n› hareketi sürekli tekrarlad›¤›n› görür. Yan›-
na yaklafl›p genci selamlar düflünür ve ara-
lar›nda flu konuflma geçer:

– Ne yap›yorsun böyle?
– Okyanusa denizy›ld›z› at›yorum.
– Deniz y›ld›z› m›?
– Evet. Günefl yükseldi ve sular çekili-

yor. E¤er onlar› hemen suya atmazsam, az
sonra ölecekler.

– Ama görmüyor musun ki, kilometrelerce
sahil var ve bafltan afla¤› denizy›ld›z› ile dolu.
Birkaç›n› denize atmakla ne farkedecek?

Genç adam e¤ilerek yerden bir denizy›l-
d›z› daha al›p denize f›rlat›rken, “bak›n” der;
“onun için farketti!”

Düflünür geri döndü¤ünde, gördüklerini
bir türlü zihninden atamaz. Anlar ki, sahilde-
ki genç sadece bir gözlemci olmay›, olup;bi-
teni izlemeyi de¤il; an’› yakalamay›, aktif ol-
may› ve bir fayda sa¤lamay› seçmifl. 

Yepyeni bir bilinçle uyan›r sabahleyin...
Sahile iner, genci bulur ve saatlerce onunla
okyanusa denizy›ld›z› atar.

GAZEL
Zevk-i kalbe râm olan zîcân olur 
Katre tutmufl duygular mercan olur

fial-i gül sarm›flsa dûfl-i geceyi 
Gün düflse mehtaba gün nihân olur

Benzi solsa ehl-i aflk›n derzemin 
Çeflm-i rikkat eflk-i âsuman olur

Nur ya¤an ak perde gölgelense de 
Gölgeden nur sa¤an ak rindân olur

Emziren ebrini varl›k utkunun 
Bersemâ bir berg-i gülistân olur

Bâki bir kubbeye çarpar flark›lar 
Kubbenin yank›s› bir destan olur

Meyleden dildâre kalmaz ki bîdâr 
Bukle-i yar âna âfliyan olur

Neflvolsun hâkinde Leylî laleler 
Yâd-i gül de¤mezse dil virân olur

Hasan Aktafl*

zîcân: can sahibi, canl› • dûfl: omuz • nihân: gizli,
görünmez • derzemin: yerde, yeryüzünde •
çeflm: göz • eflk: gözyafl› • rindân: rintler •
ebr: bulut • bersemâ: gökteki • berg: yaprak •
dildâr: gönül alan, güzel • bîdâr: evsiz, yurtsuz •
âfliyan: yuva • hâk: toprak • dil: gönül

* Proje ve Pazarlama Müdürlü¤ü, Uzman



21 May›s 2000 Pazar gecesi geçirdi¤im kalp krizi
sonucunda gerekli ilk müdahaleyi yaparak

beni yeniden hayata döndüren 
‹zmit Devlet Hastanesi doktorlar› ve personeline,

daha sonra kald›r›ld›¤›m 
International Hospital’in de¤erli doktorlar›yla 

yo¤un bak›m ve servis hemflirelerine, 

Hastal›¤›m süresince gerek bizzat gelerek, 
gerekse telefon ve faksla geçmifl olsun 

dile¤inde bulunan, çiçek gönderen dostlar›m›za
ve müflterilerimize, 

Hastanede gece gündüz beni yaln›z b›rakmayan
de¤erli mesai arkadafllar›ma,

Desteklerini herzaman yan›mda hissetti¤im 
Albaraka Türk camias›na 
teflekkürlerimi sunar›m.

OSMAN AKYÜZ
ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ

TEfiEKKÜR



Türkiye’de tam 15 YILd›r 
bir dost s›cakl›¤›n› her an yan›bafl›nda hisseden

yüzbinlerce insan var

 

Albaraka Türk, güvenlerini kazand›¤› dostlar›yla birlikte 15. y›l›nda temiz kazanc›n
ve bereketli deste¤in simgesi olma mutlulu¤unu yafl›yor. 

Bugün 150.000 tasarruf sahibi ile 20.000’den fazla müteflebbis, her güne, bir dost
s›cakl›¤›n› yan›bafl›nda hissederek bafll›yor. 

Siz de her sabah içinizde bu güvenin s›cakl›¤›n› hissedin.

ALBARAKA TÜRK
“Faizsiz Kazanç”ta 15. Y›l


