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Sonbahar aylar›nda tüm televiz-
yon ve radyolarda yüksek frekans-
larda karfl›m›za ç›kan ve bize gülüm-
semeyi anlatan Albaraka reklam fil-
mini herhalde hat›rl›yorsunuzdur.
Benim de içinde bulundu¤um bir sü-
reçte seçilen reklam ajans›m›zla bir-
likte oluflturulan iletiflim stratejileri-
mizin ve reklam konseptimizin ayr›n-
t›lar›n›n yer ald›¤›  yaz›y› Ekrem fia-
hin kaleme ald›. “Gülümsemenin
Felsefesi” elli, altm›fl saniyelik bir fil-
min aylar süren ve yüzlerce insan›n
emek verdi¤i bir çal›flman›n “kamera
arkas›” niteli¤ini tafl›yor. 

Günün dokuz on saatini ifl orta-
m›nda geçiriyoruz. Do¤al olarak gü-
nün en verimli zamanlar› eflimizden
ve çocuklar›m›zdan uzakta geçiyor.
Fakat evde geçirdi¤imiz zaman›n
kalitesi ve duygusal doygunlu¤u gün
içerisindeki ifl verimimizi ve perfor-
mans›m›z› belirliyor. Böyle bir denk-
lemde ‹smail Kuz un kaleme ald›¤›
“Sevgi Dilleri ve Aile ‹çi ‹letiflim” isim-
li yaz›n›n hepimize yeni ufuklar aça-
ca¤›n› zannediyorum. Asl›nda Say›n
Kuz, hayatta güzel bir iletiflimin çok
küçük ayr›nt›larda yatt›¤›n› ve hiç de
zor olmad›¤›n› anlat›yor.

Ve Kurumumuzun Da¤c›l›kta Me-
dar-› ‹ftahar› Ali Göçer Gelebek. Fet-
hetti¤i da¤lar›n onu zihinsel ve duy-
gusal dünyas›na do¤ru kefliflere ta-
fl›d›¤› insan. Nihayet A¤r› da¤›n› da
fethetmeyi baflard›. “Ben oray› fet-
hetmifltim. Benim belle¤imde ulafl›l-
maz olmaktan ç›km›flt›. Albaraka
bayra¤›n› açarak çal›flt›¤›m kurumun
da oray› fethetme duygusuna kat›l-
mas›n› arzu etmifltim. Tabi o bayrak-
la birlikte arkadafllar›m›n da.”  Sözle-
riyle tamamlad›¤› zirve mücadelesini
ve Gelebek’in bu zorlu seyahatini
anlatan Denemeyi kaç›rmay›n.

Ve burada anlatamad›¤›m›z birbi-
rinden de¤erli ve k›ymetli bir çok ma-
kale, deneme, haber bu sayfalar›n
ard›nda sizi bekliyor. Eme¤i olan tüm
arkadafllar›m›za can-› gönülden te-
flekkürler. ■

Dr. Adnan Büyükdeniz
Genel Yay›n Yönetmeni
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fikirlerini ifade eder.

Tüm Bereket okurlar›na merhaba,
Bereket’in yeni bir say›s›n› daha

sizlere ulaflt›rm›fl bulunuyoruz. ‹lk
say›s›n› 15 Ekim 1997 tarihinde ç›-
karmaya bafllad›¤›m›z Bereket’in
yay›n periyodunda yaflanan gecik-
meleri mazur görece¤inizi umut edi-
yoruz. Matbaa aflamas›na kadar
tüm haz›rl›klar›n›n kurumumuzda
gerçekleflti¤i düflünüldü¤ünde gerek
ülke gündemindeki gerekse asli ala-
n›m›zda –finans sektöründe- yafla-
nan hareketlilik ve yo¤unluk haliyle
bizlerin dergi üzerindeki çal›flmalar›-
n› da etkilemektedir. 

Sektöründe bir çok  konuda oldu-
¤u gibi yay›nc›l›k konusunda da bir il-
ke imza atarak faizsiz finans sektö-
ründe kurumsal yay›nc›l›¤› bafllatan
Albaraka Türk, sektörde her geçen
gün yeni bir yay›n›n hayata geçmesi-
ni ilgi ve takdirle izlemektedir. Ve bu-
gün gelinen noktada Bereket’in -aka-
demik ve teorik anlamda- sektörü-
müzde önemli bir bilgi kayna¤› olma-
s› bizleri ayr›ca gururland›rmaktad›r.

Bu say›m›zda Genel Müdürümüz
Sn Fehmi Ak›n ile yap›lan önemli bir
röportaj› sayfalar›m›za tafl›yoruz.
Karfl› da ç›ksak, taraf da olsak etki-
lerinden kaçamad›¤›m›z ve her ge-
çen gün biraz daha hayat›m›za nü-
fuz eden bir olgu küreselleflme.
Amerika’dan ‹ngiltere’ye, Güney Af-
rika’dan Malezya’ya kadar dünyan›n
ondört ayr› ülkesinde faaliyet göste-
ren Dallah Albaraka Grubuna ba¤l›
olan Kurumumuzun ve dolay›s›yla
genel müdürümüzün küreselleflme
olgusuna bak›fl›n›n ve de¤erlendir-
melerinin de bu ba¤lamda önemli ol-
du¤una inan›yoruz. 

Say›m›z›n kapak konusu Birey-
sel Bankac›l›k. “Bireysel” yo¤un ve
fliddetli bir rekabetin yafland›¤›, mil-
yar dolarla ifade edilen teknoloji ya-
t›r›mlar›n›n yap›ld›¤›, yaflam kalitesi-
nin ve standartlar›n›n artt›r›lmas›na
yönelik hizmet/ürün yelpazesinin her
geçen gün artt›¤› bir alan. Bu konu-
larda sevgili Bülent Tabana ait “Fi-
nans Sektöründe Yar›n› Biçimlendir-
mek”isimli yaz›n›n ayd›nlat›c› olaca-
¤› kanaatindeyim.
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Finansal Yaklafl›mlar

Yüzy›l›m›z›n en önemli ve en tar-
t›flmal› kavram› hiç flüphesiz ki global-
leflme veya küreselleflme olarak ta-
n›mlanan, de¤iflik co¤rafyalardaki top-
lumlar›n ve ekonomilerin birbirleriyle
yak›nlaflmalar› ve etkileflim içine gire-
rek bir bütünleflme içine girmeleridir. 

S›cak ve so¤uk savafl
devirlerinin kapand›¤›, siyasal
bloklar›n tarihin tozlu sayfalar›-
na mahkum oldu¤u ve bunla-
r›n yerine gerek ekonomik
gerekse sosyal yap›-
lanmalar›n ortaya
ç›kt›¤› dünyan›n
Marshall McCu-
han’›n “Küresel bir
köyde yafl›yoruz ve
say›m›z durmadan
art›yor*” sözüyle de-
mek istedi¤i gibi bir anlamda küçüle-
rek birbirini duyan ve etkileyen top-
lumlar›n yaflad›¤› küçük bir köy hali-
ne geldi. Farkl› kültürel kodlara ait
toplumlar›n ve ekonomilerin bu girift
iliflkisi her alanda kendini hissettiri-
yor ve özellikle uluslararas› pazarda-
ki rekabet canavar›n› büyütüyor. 

Herkesin bildi¤i gibi Taylant’daki
bir bilgisayarda yolculu¤a bafllayan
bir virüs Anadolu’nun en ücra köfle-
sinde internete ba¤lanabilen bir bilgi-
sayara u¤ray›p ayn› hasar› verebili-
yor. Ya da dünyan›n baflka bir co¤-
rafyas›nda meydana gelen ekono-

mik bir çöküfl dünyan›n her taraf›n›
etkileyebiliyor. Bu yo¤un etkileflim
içinde dünyan›n bir çok ülkesinde
de¤iflik sektörlerde faaliyet gösteren
Dallah Albaraka Grubuna ba¤l› ola-
rak Türkiye’de faaliyet gösteren Al-
baraka Türk’ün finansal yaklafl›mla-
r›n›n yukar›dakiler ›fl›¤›nda önemli
oldu¤unu düflünüyoruz. Ve bu konu-
da Genel Müdürümüz Sn. Fehmi
Ak›n’la sizler için görüfltük. 

Küreselleflme günümüzün bel-
ki de en büyüleyici, büyüleyici ol-

du¤u kadar da tart›flmal› kavram›.
Baz›lar› için do¤al bir süreç, baz›-
lar› içinse yapay olarak yarat›lan
bir “mit”. Siz küreselleflme kavra-
m›na nas›l yaklafl›yorsunuz?

FA – Bana göre küreselleflme
gelip geçici bir olgu de¤il. Bu

bir süreç. 1989’da Berlin Du-
var› y›k›ld›¤›ndan beri dün-
yada küresel ekonomi ye-

niden flekillenmeye bafl-
lad›. Ekonomilere istik-

rar kazand›ran karma-
fl›k önlem ve düzenle-
meler zaman içinde
olufluyor.

Serbest pazarlar›n
ve demokrasinin dünyan›n

her yerinde yayg›nlaflmas›, daha çok
insan›n özlemlerini baflar›ya dönüfl-
türmesini mümkün k›l›yor. Teknoloji,
gere¤ince kullan›l›p cömertçe da¤›-
t›ld›¤›nda sadece co¤rafi s›n›rlar› de-
¤il insani s›n›rlar› da ortadan kald›r-
ma gücünü tafl›yor. 

Dünya, 1800’lerin ortalar›ndan
1920’lerin sonlar›na kadar ilk küre-
selleflme evresini yaflad›. O günlerin
hakim küresel gücü Büyük Britan-
ya’n›n yükselen piyasalarda büyük
yat›r›mlar› vard›. Dolafl›mdaki para
miktar› üzerinde hiçbir denetim ol-
mad›¤›ndan, 1866’da transatlantik
kablo döflenir döflenmez New

Küreselleflme ve

Finansal Yaklafl›mlar
Dünyan›n bir çok ülkesinde de¤iflik sektörlerde faaliyet gösteren Dallah Albaraka

Grubuna ba¤l› olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Albaraka Türk’ün finansal
yaklafl›mlar›n›n önemli oldu¤unu düflünüyoruz. Bu konuda Genel Müdürümüz

Sn. Fehmi Ak›n’la sizler için görüfltük. 
RÖPORTAJ:

Ekrem fiahin

Fehmi Ak›n, Genel Müdür
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York’taki bankac›l›k ve finans krizleri
çarçabuk Londra’y› ve Paris’e ulafla-
biliyordu. 

1914’ten önce ülkeler savafl za-
manlar› hariç seyahat için pasaport
talep etmiyorlard›. Amerikan k›y›lar›-
na ak›n eden bütün göçmenler vize-
sizdi. Bütün bu faktörleri bir araya
getirir, yan›na da buharl› geminin,
telgraf›n, demiryollar›n›n ve telefo-
nun icad›n› eklersek I. Dünya Sava-
fl›’ndan önceki bu ilk küreselleflme
ça¤›n›n dünyay› “büyük” boydan “or-
ta” boya indirdi¤ini söyleyebiliriz. Bu
ilk küreselleflme ve küresel finans
kapitalizmi ça¤›, I. Dünya Sava-
fl›’n›n, Rus Devriminin ve 1930 Bü-
yük ekonomik buhran›n art arda in-
dirdi¤i darbelerle parçaland›.

II. Dünya Savafl› sonras›nda or-
taya ç›kan resmi bölünme so¤uk sa-
vafl döneminde iyice dondu. So¤uk
savafl ayr›ca uluslararas› bir sistem-
di. Kabaca 1945’ten 1984’e kadar
sürdü ve Berlin duvar›n›n y›k›lmas›y-
la birlikte yerini baflka bir sisteme b›-
rakt›. Buna flu an da içinde bulundu-

¤umuz “Küreselleflmenin ‹kinci Ra-
undu” diyebiliriz. Önceki küresellefl-
me ça¤›yla flimdiki aras›nda yeni
olan fley, dünyan›n tek ve küresel-
leflmifl bir pazar halinde birbirine ke-
netlenmesinin, derecesi ve yo¤unlu-
¤udur. Yeni olan bir baflka fley de bu
sürece kat›lan ve ondan etkilenen in-
san ve ülkelerin say›s›d›r. 

1900’de s›n›rlar aras› günlük tica-
ret hacmi milyon dolarlar seviyesin-
deydi, 2000’li y›llarda bu rakam 2 tril-
yon dolar› aflm›flt›r. Önceki küresel-
leflme ça¤›, ulafl›m maliyetlerindeki
düflüfle dayan›yordu. Demiryollar›-
n›n, buharl› geminin ve otomobilin
icad› sayesinde insanlar çok daha
fazla say›da yere daha h›zl› ve ucuz
ulaflabilir olmufllard›. Bugünün küre-
selleflme ça¤› ise telekominikasyon
maliyetlerindeki düflüfle dayan›yor,
bunu mikroçiplere, uydu antenlere,
fiber optik teknolojisine ve internete
borçluyuz. 

Bu yeni teknolojiler dünyay› da-
ha s›k› biçimde birbirine kenetliyor.
Yeni teknolojiler sayesinde, flirketler

üretim, araflt›rma ve pazarlama fa-
aliyetlerini çeflitli ülkelere yayabili-
yor. Bilgisayarlar ve ucuz telekomi-
nikasyon, önceden al›n›p sat›lmas›
mümkün olmayan hizmetlerin küre-
sel düzeyde al›n›p sat›lmas›n›
mümkün k›l›yor. 

‹çinde bulundu¤umuz küresel-
leflme ça¤›n› benzersiz k›lan fley,
geleneksel ulus-devletlerin ve flir-
ketlerin bu teknolojiler yard›m›yla
daha uza¤a, daha ucuz ulaflabiliyor
olmas›. ‹lk küreselleflme ça¤› dün-
yay› “büyük” boydan “orta” boya in-
dirdiyse, flimdiki küreselleflme ça¤›
da onu “orta” boydan “küçük” boya
indirmifltir. So¤uk savafl sonras›
dünyay› anlayabilmek için, yerine
yeni bir uluslararas› sistemin –küre-
selleflmenin– geçti¤ini anlayarak ifle
bafllamak laz›m. 

Küreselleflme olgusunda, hem li-
beral piyasa kapitalizminin zaferine,
hem de ona karfl› oluflan tepkiye,
hem ulus devletlerin zamana mey-
dan okuyufluna, hem de ola¤anüstü
güçlü devlet d›fl› aktörlerin (herbiri

100 milyarlarca do-
larl›k üretim yapan
çok uluslu dev flir-
ketler, George So-
ros gibi büyük spe-
külatörler) ortaya ç›-
k›fl›na tan›k olabili-
yoruz.

Sizce küresel-
leflme ile yerellik
aras›nda bir denge
kurulabilir mi?

FA – Küresellefl-
me ile yerellik ara-
s›nda bir denge ku-
rulabilir. Bana göre
bu dengenin kurul-
mas› bir zorunlu-
luktur. 

Bugün küresel-
leflme hiçbir ulusun
hiçbir piyasan›n,
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hiçbir çokuluslu sermayenin tekelin-
de ve kontrolünde de¤il. 

Küreselleflmenin getirece¤i olum-
suzluklardan etkilenmemek için
onun evrensel kurallar›na ayak uy-
durmak gerekiyor. Bunun için liberal
pazar ekonomisi kurallar›n›n iflleme-
sine, devletin fonksiyonlar›n›n ticari
ve s›nai faaliyetlerden ar›nd›r›larak
serbest rekabet koflullar›n›n olufltu-
rulmas›na, kleptokrasinin (yolsuzluk
ve rüflvetin) israf›n önlenmesine, bü-
tün üretim kademelerinde verimlili¤in
art›r›lmas›na ihtiyaç var. Yasal ve
idari düzenlemeleri yapan, dünyada-
ki teknolojik geliflmeleri yak›ndan iz-
leyen dünya piyasalar›na katma de-
¤eri yüksek ürün ve hizmetler sunan,
bilgi ça¤›n›n gere¤i olarak e¤itim ve
ö¤retime önem veren, ö¤renmeyi
yaflam boyu bir süreç haline getiren
bireylerden oluflan ülkeler küresel-
leflmeden kârl› ç›kacaklard›r.

Küreselleflmenin genelde fi-
nans özelde bankac›l›k sektörüne
etkilerini Türkiye ve dünya ölçe-
¤inde de¤erlendirebilir miyiz?

FA – Bugün dünyadaki sermaye
yap›lan yeni düzenlemelerle eskiye
göre çok daha ak›flkan. Bu sermaye
kârl› gördü¤ü piyasalarda kolayl›kla
yat›r›m yapabiliyor, k›sa, orta ve
uzun vadeli riskler alabiliyor. Ancak
bu sermaye hareketlerinin spekülas-
yonlara aç›k olarak cereyan etti¤ini
ve bazen spekülasyonlar yoluyla bü-
yük kârl›l›klar elde edildi¤i gibi büyük
zararlar›nda meydana geldi¤ini gö-
zard› etmemek laz›m. Zaman zaman
bu sermaye baz› ülkelere k›sa vade-
li s›cak para olarak elektronik sürüler
olarak girebilir ve yat›r›m yapt›¤› ül-
kede veya dünyan›n önemli piyasa-
lar›nda yaflanacak herhangi bir
olumsuz geliflme karfl›s›nda yine sü-
rüler halinde hareket ederek ülke
ekonomilerinde çok büyük tahribat-
lar yapabilir. Bunun ülkemizde oldu-
¤u gibi dünyada pek çok örne¤i var. 

Küreselleflmenin tek ülkenin ve
güçlü ekonomilerin kontrolünde ol-
mad›¤›na çarp›c› bir örnek vermek
isterim. Bugün ABD ekonomisi dün-
yan›n en büyük ve en güçlü ekono-
misi, ama son bir kaç aydaki ABD pi-
yasalar›na bakt›¤›m›zda, Enron gibi
World Com gibi herbiri 100 milyar
$’l›k büyüklükteki flirketlerin iflas
edebildi¤ini görüyoruz. Öte yandan
baz› büyük flirketlerdeki muhasebe
oyunlar› ile kârl›l›k oluflturman›n
Dow Jones ve teknoloji endeksi olan
Nasdaq gibi endekslerde yol açt›¤›
düflüflle ABD’nin hisse senedi piya-
salar›ndaki yat›r›mc›lar›n kay›plar›-
n›n 5 trilyon dolara ulaflt›¤›na flahit
oluyoruz. 

ABD hisse senetleri piyasalar›n-
daki yat›r›mlar›n her 100 dolar›n›n
45 dolar›n›n di¤er ülke yat›r›mc›lar›-
na ait oldu¤unu ve 55 dolar›n›n da
ABD kifli ve kurulufllar›na (özellikle
emekli sand›¤› fonlar›) ait oldu¤unu
düflünürsek, piyasalar›n ne kadar k›-
r›lgan oldu¤unu ve ne kadar büyük
paralar›n bir anda buharlaflabilece-
¤ini daha rahat görebiliriz. Art›k dün-
yada batmayacak kadar büyük flir-
ket olmad›¤›ndan söz edilmekte, kü-
resel ekonomide bundan böyle an-
cak batmayacak kadar iyi yönetilen
flirketlerin ayakta kalabilece¤i belir-
tilmektedir. 

Bankac›l›k sektöründeki küresel
geliflmelere bakt›¤›m›zda da banka
birleflmeleri ile giderek dev boyutlar-
da aktiflere sahip bankalara tan›k
oluyoruz. Dünyada, Türk bankac›l›k
sisteminin toplam büyüklü¤ünün 5-8
kat› büyüklü¤ünde pek çok banka
olufltu¤unu görüyoruz. Bu bankala-
r›n para maliyeti avantajlar›, iflletme
giderlerindeki ekonomiler ve insan
kaynaklar›ndaki kalite sektördeki re-
kabet koflullar›n› daha da a¤›rlaflt›r-
maktad›r. 

Küreselleflme, bankalar›n serma-
ye yeterliklerinin uluslararas› norm-
lara uydurulmas› konusunda zorlay›-
c› olacak diye düflünüyorum. Ayr›ca,

ülkemizde y›llard›r yaflad›¤›m›z yük-
sek enflasyonun tek haneli rakamla-
ra do¤ru küçültülmesi dolay›s›yla
Bankalar›n sadece kredilerden kaza-
nacaklar› gelirlerin yeterli olmayaca-
¤› hizmet gelirlerine önem vermeleri
ve bunlar› art›rmalar› gerekti¤ine
inan›yorum. 

Ba¤l› bulundu¤umuz Dallah Al-
baraka Grubu okurlar›m›z›n da bil-
di¤i üzere dünyan›n dört bir taraf›-
na yay›lm›fl de¤iflik alanlarda fa-
aliyet gösteren bir flirket. Peki Al-
baraka Grubu bu küreselleflmenin
neresinde duruyor?

FA – Küreselleflmenin artt›rd›¤›
ve giderek zorlaflt›rd›¤› rekabet ko-
flullar›nda bölgesel güç avantajlar›
elde etmek iflletmelere büyük bir kat-
k› sa¤lamaktad›r. 

Albaraka Gurubu olarak Ortado-
¤u ve Kuzey Afrika bölgelerinde ör-
gütlü olman›n bize ciddi bir rekabet
avantaj› sa¤layaca¤›na inan›yorum. 

Albaraka Gurubu’ndaki kardefl
bankalar›n bulundu¤u ülkeler ile ül-
kemiz aras›ndaki d›fl ticaret hacmi 5
milyar ABD dolar› civar›ndad›r. 

Bilindi¤i gibi dünyan›n heryerinde
d›fl ticaret ancak bankalar arac›l›¤› ile
yap›lmaktad›r. E¤er biz Albaraka
Türk olarak bu ticaretten % 10 gibi bir
pay alabilirsek çok ciddi boyutta hiz-
met geliri elde etmemiz söz konusu
olacakt›r. Bunun yarataca¤› sinerji ile
di¤er kardefl kurulufllar›m›z›n da bu
ifllemlerden kazançl› ç›kmas› müm-
kün olacakt›r. Ayr›ca bu ülkelere Tür-
kiye’den yap›lacak ihracat› bizim fi-
nanse etmemiz o ülkelerdeki ithalat-
lar› da kardefl kurulufllar›m›z›n finan-
se etmesine imkan sa¤layabilirsek
ülkemizin ihracat›na ve o ülkelerdeki
pazar pay›n›n artmas›nada ciddi kat-
k›m›z›n olaca¤›na inan›yorum. ■

* Marshall McCuhan, 1911 ve 1980 iletiflim kuramc›s›.
War and Peace in the Global Village (Küresel
Köy’de Savafl ve Bar›fl 1968)
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Dünya’da ve Türkiye’de son y›llar-
da bankac›l›k sektörünün yo¤un ola-
rak ilgi gösterdi¤i bir alan bireysel
bankac›l›k. Her geçen gün yeni bir
ürün ve hizmetin cazip flartlarda ve bi-
reylere özel sunulabildi¤ini görmekte-
yiz. Albaraka Türk bireylerin kiflisel,
kültürel ve ekonomik farkl›l›klar› göz
önüne al›narak gelifltirilen ürün ve hiz-
met pazar›nda yaflanan yo¤un reka-
betin neresinde duruyor, ne vaat edi-
yor ve sektöre nas›l bak›yor. Konuyla
ilgili olarak Bireysel Bankac›l›ktan so-
rumlu Genel Müdür Bafl Yard›mc›m›z
Dr. Adnan Büyükdeniz’le görüfltük. 

Albaraka Türk’ün son dönem-
deki büyüme stratejilerinden birisi
de “bireysel bankac›l›k” alan›na
girmifl olmakt›r. Kurumumuzu “bi-
reysel bankac›l›k” alan›na girme-
ye yönelten sebebler nelerdir?

AB – Öncelikle; bireysel bankac›-
l›¤›n bir yönüyle Albaraka Türk için
tümüyle yeni bir alan olmad›¤›na ifla-
ret etmek gerekir. Türkiye’de finan-
sal kiralama ifllemlerinin bafllad›¤› ilk
y›llarda, 1980’li y›llar›n sonlar›ndan
itibaren Albaraka Türk di¤er leasing
ifllemleri yan›nda bireylerin binek ve
ticari araç finansman›nda piyasan›n
önde gelen birkaç kurumundan birisi
olmufltur. Bu aç›dan özellikle leasing
konusunda Albaraka Türk bir marka
haline gelmifltir.

Bireysel bankac›l›¤›n kurumu-
muzda bir stratejik yönelim olarak
uygulamaya konmas› ise 2002 y›l›
ortalar›ndan itibarendir.

Kurumumuz bireysel bankac›l›k
alan›na yönelmesinde birkaç temel
sebep zikredilebilir.

Birincisi; en makro aç›dan bak›l-
d›¤›nda dünyada bankac›l›k sektö-
rünün giderek artan oranda bireysel
müflterilere a¤›rl›k vermeye bafllad›-
¤›n› görüyoruz. Finansal hizmetler
giderek “standardlara dayal›” enfor-
masyon sistemleri ve geliflmifl net-
workler yoluyla sa¤lan›r
hale gelmifltir. ‹nternet
bankac›l›¤›, telefon
bankac›l›¤›, interak-
tif televizyon, bunla-
ra birer örnektir.
Di¤er yan-

dan, tüketici finansman›n bankac›l›k
faaliyetleri içindeki önemi artmakta-
d›r. Giderek daha riskli hale gelen
ekonomik ortamda riski daha den-
geli da¤›tmak zorunlulu¤u, gelenek-
sel bankac›l›k ifllemlerinde daralan
kâr marjlar› vb. faktörler bankalar›n
hizmet alan›n› flirketler kesiminin fi-
nansman›ndan (corporate finance)
giderek perakende (bireysel) ban-
kac›l›¤a kayd›rmaya bafllam›flt›r.

‹kincisi; konuyu Türkiye somutuna
indirgersek burada ciddi bir bireysel
potansiyeli görmek mümkündür. Her-
hangi bir ekonomide toplam talebi be-

lirleyen temel faktörlerden birisi
de nüfusun yap›s› ve zaman

içinde ortaya ç›kan demogra-
fik de¤iflikliklerdir. Bu ba¤lam-

da, önümüzdeki
10-15 y›l›n

T ü r k i -

Albaraka Türk Vizyonu
Bireysel Bankac›l›kta

Albaraka Türk Vizyonu
RÖPORTAJ:

Cihan F. Tomaç

Röportaj

Herhangi bir ekonomide toplam talebi belirleyen temel faktörlerden birisi de nüfusun
yap›s› ve zaman içinde ortaya ç›kan demografik de¤iflikliklerdir. Bu ba¤lamda,

önümüzdeki 10-15 y›l›n Türkiye’sine bakt›¤›m›zda, talep yap›s›n›n büyük ölçüde
genç ve flehirleflen bir nüfus taraf›ndan belirlenece¤ini görmekteyiz.

Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z, Genel Müdür Bafl Yard›mc›s›



ALBARAKA TÜRK 7

Röportaj

ye’sine bakt›¤›m›zda, talep yap›s›n›n
büyük ölçüde genç ve flehirleflen bir
nüfus taraf›ndan belirlenece¤ini gör-
mekteyiz.

fiöyle ki; Türkiye’de kentsel nü-
fus 2000 y›l›nda toplam nüfusun
yaklafl›k % 70’ini oluflturururken bu
oran›n 2010 y›l›nda %80’in üzerinde
olaca¤› tahmin edilmektedir. Di¤er
yanda nüfusumuzun giderek genç-
leflti¤ini görüyoruz. Önümüzdeki y›l-
larda 15-64 yafl grubu, yani bireysel
finansman talebine muhatap nüfus,
toplam nüfusun % 65’ini olufltura-
cak. Hem gençleflen hem de flehir-
leflen bir nüfus, önümüzde çok bü-
yük bir bireysel potansiyel oldu¤una
iflaret ediyor.

Türkiye’deki durumu, örne¤in
girmeye çal›flt›¤›m›z Avrupa Birli¤i
ülkeleri ile mukayese edersek?

AB – Evet, Avrupa giderek yaflla-
nan bir toplum niteli¤i arzediyor; dola-
y›s›yla orada oluflan bireysel finans-
man talepleri ülkemizden farkl›. Türki-
ye’de önümüzdeki y›llarda ortaya ç›-
kacak olan demografik yap›s›n› bakt›-
¤›m›zda, motorlu araç, konut ve daya-
n›kl› tüketim mallar›na büyük bir talep
olaca¤›n› düflünüyoruz. Bizim de ken-
di faaliyet alan›m›z› bu yap›n›n ihti-
yaçlar›n› karfl›layacak flekilde revize
etmemiz gerekiyor. Zaten Türkiye’de
bu piyasada kalmay› ve büyümeyi dü-
flünen bankalarda bu gerçekten hare-
ket ediyor. Türkiye’ye girifl yapan ya-
banc› bankalar da bireysel bankac›l›k
pazar›ndaki bu büyük potansiyeli gö-
rüp bu alanda büyümeyi öngörüyorlar.

Türkiye’de bankac›l›k sektörü-
nün bireysel bankac›l›¤a yaklafl›-
m› nedir?

AB – Bu güne kadar ve halen
Türkiye’deki bankalar›n genel yakla-
fl›m› büyük ölçüde kredi kart›na da-
yal› ve bu yönüyle de k›sa vadeli bir
bireysel bankac›l›k anlay›fl›d›r. Bu-
nun da anlafl›labilir iki sebebi var; bi-
rincisi ekonomik istikrars›zl›¤›n ister
istemez finansal sektörünü k›sa va-
delere hapsetmesi ve kaynak yap›s›-
n›n k›sa vadeli oluflu. Ancak çeflitli
büyük bankalar›n giderek daha orta
ve uzun vadeli bireysel finansmana
girmeye bafllad›klar› görülmektedir.

Kurumumuzun bu konudaki
yaklafl›m› nedir?

AB – Bireysel bankac›l›k çok ge-
nifl bir ürün yelpazesi olan bir alan.
Biz bireysel bankac›l›¤›n her alan›n-
da yo¤unlaflmak yerine –ki bunu fi-
zibl bir proje olarak görmüyoruz–
belli alanlarda yo¤unlaflmay› hedefli-
yoruz. Mukayeseli avantaj›m›z›n ol-
du¤u, uzun y›llard›r oluflan kurumsal
tecrübemiz oldu¤u alanlarda. Birey-
lerin konut, araç vb. ihtiyaçlar›na fi-
nansman sa¤lamay› amaçl›yoruz.

Ülkemizde bireysel bankac›l›k
ifllemlerine müflterilerin ilgisi ha-
len ne düzeyde?

AB – Baz› kesit çal›flmalar›na
(anketlere) göre; Türkiye’de her 100
kifliden yaklafl›k 40’› bankalarda
mevduat ve çek esasl› ifllemler, yak-
lafl›k 5’i ise araç, konut, tüketici fi-
nansman› gibi ifllemler yap›yor. Yine
her 100 kifliden yaklafl›k 55’i her-
hangi bir bankac›l›k ifllemi yapm›-
yor. Bu rakamlardan bireysel ban-
kac›l›k alan›nda al›nmas› gereken
yol ve var olan potansiyel aç›kça
görülmektedir.

Albaraka Türk’ün bireysel banka-
c›l›k faaliyetlerine gelince; yaklafl›k
4-5 ayl›k dönemde bireysel finans-
man alan›nda (konut, araç) durgun
piyasa flartlar›na ve toplumda ertele-
nen bireysel finansman taleplerine
ra¤men sa¤lanan ifl hacmi gelecek
için son derece ümit vaadedici bir ni-
telik tafl›maktad›r. Ekonomik istikra-
r›n sa¤lanmas›, piyasalar›n normale
dönmesi ve son iki y›ld›r ertelenen
talebin piyasalara dönmesi ile birlik-
te 2003 y›l›nda ciddi bir ifl hacmi ya-
kalamay› hedefliyoruz.

Bireysel bankac›l›¤›n di¤er
alanlar›nda kaydetti¤imiz yeni ge-
liflmeler?

AB – ‹nternet bankac›l›¤›n› dev-
reye sokmufl bulunuyoruz. ‹nternet
kullan›c› say›m›z giderek artmakta
olup, müflterilerimiz havale, döviz
al›m-sat›m› vb. çeflitli ifllemlerini flu-
belerimize gelmeye ihtiyaç duyma-
dan süratle internet ortam›nda yap-
maktad›r.

Telefon bankac›l›¤› ile ilgili altyap›
çal›flmam›z tamamlanm›fl olup, test
süresi devam etmektedir. Önümüz-
deki birkaç günde telefon bankac›l›¤›
hizmetimizi müflterilerimize sunaca-
¤›z. Müflterilerimiz flubelerimize gel-
meye ihtiyaç duymadan ifllemlerini
telefonla gerçeklefltirebileceklerdir.

Evet, amac›m›z h›zla de¤iflen
dünyada müflterilerimizin bugünkü
ve gelecekteki taleplerine en iyi fle-
kilde cevap vermek, onlara fazlas›
ile hakettikleri hizmet kalitesini “s›f›r
hata” ile sunmaktad›r. Ve, bugüne
kadar oldu¤u gibi bundan sonra da
faizsiz bankac›l›k prensiplerine sa-
d›k kalarak hizmetlerimizi çeflitlen-
dirmektir. ■
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Birimlerimiz

Albaraka Türk Bireysel Bankac›-
l›k Müdürlü¤ü uzun zamandan bu
yana Bireysel Bankac›l›k alan›nda
faaliyetlerini art›rma ve buna yönelik
yap›lanma çal›flmas› içerisindedir.

2002 y›l› içinde Genel Müdürlük
Binam›z’da yeni yerinde faali-

yete geçen Bireysel Ban-
kac›l›k Müdürlü¤ü bünye-
sinde Kredi kartlar›, Üye

iflyeri, birey-
sel finans-
man ve ça¤-

r› merkezi

departmanlar› faaliyetlerini sürdür-
mektedir. fiubelerin bölgelerinde pa-
zarlama deste¤i ile güçlendirilmesi-
ne dönük faaliyetler de Bireysel Ban-
kac›l›k Müdürlü¤ü misyonu içerisin-
de yer al›yor. Bireysel Bankac›l›k fa-
aliyetlerinin kitlesel bir nitelik tafl›ma-
s› ve ifllemsel s›kl›k içermesi nedeni
ile Kurum organizasyonunda Genel
Müdürlük ve fiube sath›nda yeni bir
örgütlenme biçimini gerekli k›lm›flt›r.

Genel Müdürlük nezdinde Birey-
sel Bankac›l›k faaliyetlerinin tek çat›
alt›nda toplanmas› amac›yla, Birey-
sel Bankac›l›k Birimi fiubat 2002 ta-
rihinde kurulmufl, fiubelerde ise tüm
Bireysel Bankac›l›k faaliyetlerinin yü-
rütecek aktif bir pazarlama anlay›fl›
ile görev yapacak ifl tan›mlamas›na
haiz bireysel pazarlama yetkilisi kad-
rosu ihdas edilmifltir.

Genel Müdürlük nezdinde mev-
cut olan Kredi Kartlar› departman›-
na ilave olarak Bireysel Finansman
Tahsis ve Projelendirme Departma-
n› ile Pazarlama-Sat›fl Departman›
oluflturulmufltur. Yine bu dönem
içinde faaliyete geçen ça¤r› merke-
zimiz ve ‹nternet flubesi faaliyetleri-
nin gerçeklefltirildi¤i ve monitoring
ifllemlerinin yap›ld›¤› Ça¤r› Merkezi-
miz, yeni düzenlenen yerinde faali-
yete geçmifltir.

Albaraka Türk’ te Bireysel Banka-
c›l›k Faaliyetleri iki ana da¤›t›m ka-
nal›ndan müflterilere sunulmaya
bafllanm›flt›r. Bunlardan ilki olan, fiu-
be üzerinden yap›lacak faaliyetleri-
mizde sürat, etkinlik ve müflteri
memnuniyetini teminen elemanlar›-
m›z›n pazarlama ve ürün a¤›rl›kl›
e¤itim almas› sa¤lanm›flt›r. 

BÜLENT TABAN
Bireysel Bankac›l›k Müdürü

Müdürlü¤ü
Bireysel Bankac›l›k

Müdürlü¤ü
2002 y›l› içinde Genel Müdürlük Binam›z’da yeni yerinde faaliyete geçen

Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤ü bünyesinde Kredi kartlar›, Üye iflyeri,
bireysel finansman ve ça¤r› merkezi departmanlar› faaliyetlerini

sürdürmektedir. fiubelerin bölgelerinde pazarlama deste¤i ile
güçlendirilmesine dönük faaliyetler de Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤ü

misyonu içerisinde yer al›yor. 
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Birimlerimiz

Alan›nda dünyada lider konumda
olan Mc.Kinsey Dan›flmanl›k firma-
s›ndan Bireysel Bankac›l›k alan›na
yönelik dan›flmanl›k hizmeti al›nm›fl
olup, ifl süreçlerimiz de süreç analiz-
lerine tabi tutularak müflteri odakl›
hizmet anlay›fl›m›z gere¤i gelifltiril-
mekte ve iyilefltirilmektedir.

Di¤er bir alternatif da¤›t›m kana-
l› olan “remote kanallar”, internet
bankac›l›¤› ve telefon bankac›l›¤›
müflterilerimizin kullan›m›na sunul-
mufltur.

fiubeye kadar gelmeksizin birçok
finansal hizmetin al›nabilece¤i bu
yeni hizmet kanallar›m›z müflterileri-
mize zaman, maliyet ve kullan›m ko-
layl›¤› sa¤lamaya bafllam›flt›r. Müfl-
terilerimizin taleplerine en elveriflli
biçimde hizmet verebildi¤imiz bu ka-
nallar›m›zdaki hizmet formasyonunu
müflteri yap›m›z ve müflteri talebine
göre biçimlendirmekteyiz.

Albaraka Türk olarak müflterileri-
mize bir di¤er hizmetimiz, elektronik
bankac›l›k faaliyeti olan ATM hizmeti-
ni sunmak üzerinedir. Yak›n bir gele-
cek içinde flubelerimizde günün 24
saati 365 gün kesintisiz hizmet vere-
ce¤imiz ATM donan›m›n› ve iflletim
sistemini temin etmifl olaca¤›z. Bu
hizmetimizi, Özel Finans Kurumlar›
Birli¤i (ÖFKB‹R) çat›s› alt›nda tüm
özel finans kurumlar›n›n sahip olduk-
lar› ATM’leri ortak bir iflletim ve net-
work yap›s› alt›nda birbirlerinin müfl-
terilerinin kullan›m›na açmalar› sureti
ile oluflturulacak bir teknoloji paylafl›-

m› süreciyle geniflletmeyi planl›yo-
ruz. Bu konudaki çal›flmalar›m›z tüm
kurumlar›n iflbirli¤i ve mutabakat› ile
sürmektedir.

Albaraka Türk olarak son 2-3 ay-
l›k süreçte araç ve konut finansman›-
na dönük bir çok üretici-distribütör
veya pazarlamac› firma ile kampan-
yalar yap›lm›flt›r. Albaraka Türk ola-
rak uzun vadeli hedefimiz bireylerin
finansman ihtiyaçlar› aras›nda
önemli yere sahip olan araç ve konut
finansman›nda fiyatlama, vade
avantajlar› ile bireye ve bireyin öde-
me yap›s›na en uygun modeli ürete-
rek finansman sa¤layan bir kurum
olmak ve bu vasf›m›z ile sektörde
marka haline gelmektedir. 2002 y›l›
içinde Mercedes Benz, MAN, Mitsu-
bishi, IVECO-Birmot gibi alan›nda li-
der bir çok firma ile araç finansman›
kampanyas› oluflturulmufl müflterile-
rimize özel fiyatlar ile sat›fl imkanlar›
sa¤lanm›flt›r. Gelecek dönemlerde
de benzeri kampanyalar›n devam›
sa¤lanacakt›r. 

Bununla birlikte kartl› ürünleri-
mizde de ürün yelpazesine yeni
ürünler eklenecek, müflterilerimizin
portföyünde daha fazla yere sahip
olunacak, dolay›s› ile müflterilerimi-
zin tüm finansal ifllemlerini gerçek-
lefltirdi¤i bir kurum olunacakt›r. Ku-
rumsal yaklafl›m›m›z, müflteri odak-
l›l›¤› üzerine infla edilmifl nesiller
boyu devam edecek bir Birey-Ku-
rum iliflkisi ve müflteri memnuniyeti
oluflturmakt›r. ■

‹flte Bireysel Bankac›l›k
Müdürlü¤ü’nün 

Genç ve Dinamik Ekibi
(Soldan sa¤a)

Ömer Lütfi Tama
(Müdür Yard›mc›s›)

Mesut AK
(II. Müdür)

Harun Arslan
(Bireysel Krediler Tahsis)

Yusuf Arma¤an
(Bireysel Krediler Tahsis)

Erol Ayd›n
(Kredi Kartlar›)

M. Mustafa Özdemir
(Kredi Kartlar›)

Leyla Çak›rca
(Ça¤r› Merkezi)

E. Berna Küçükaysever
(Ça¤r› Merkezi)

Esma Ay
(Ça¤r› Merkezi)

Tuncay Kay›fl
(Bireysel Pazarlama)

O¤uzhan Ard›ç
(Bireysel Krediler Tahsis)

Mustafa Özen
(Ça¤r› Merkezi)

Ziya Ünal Gül
(Üye ‹flyeri [POS])

Cihan Fatih Tomaç
(Üye ‹flyeri [POS])

Orhan Coflar
(Müdür Yard›mc›s›)
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Yaflanan ekonomik krizler, finans
sektörünün yaflad›¤› tarihi küçülme
süreci, kâr marjlar›nda gözlenen cid-
di daralmalar ile piyasada fon arz› ile
fon talebinde bulunan piyasa oyun-
cular›n›n say› ve niteliklerindeki radi-
kal de¤iflimler, sektörde gelecekteki
politikalar› ciddi biçimde gözden ge-
çirmeyi gerekli k›lmaktad›r.

Alman Ekonomist F. Schumac-
her’in ekonominin alt ünitelerinden
hareketle tüme var›m› ve alt ünitele-
rin verimlilik ve etkinliklerinin global
ekonomiye etkilerini aç›klad›¤› “kü-
çük güzeldir” tezini hat›rlad›kça, bir
bankac› gözü ile son y›llarda bu te-
zin bankac›l›k sektörü cephesinde
ne kadar do¤rulanm›fl oldu¤unu, sü-
recin bunu teyid eder tarzda geliflti¤i-
ni ve bundan sonra da artan bir ivme
sergileyece¤ini görüyoruz.

Asl›nda bu tez yeni de¤ildir. Bura-
da ABD ve K›ta Avrupa’s›nda banka-
c›l›k sektöründe 1950’li y›llarda bafl-
layan bir süreçten bahsetmek müm-
kün. Ülkemizde ise, kendisini ekono-
mideki liberalleflme ad›mlar›n›n at›l-
maya baflland›¤› 1980’li y›llarda gös-
termeye bafllam›flt›r. Bu sürecin ad›
bireysel bankac›l›kt›r.

Bugün görsel ve yaz›l› medyada,
bilboardlarda, her ay posta kutumuz-
da, ödedi¤imiz düzenli faturalarda,
yani hayat›m›z›n hemen hemen tü-
münde, bu yönelimin etkilerini görü-
yoruz. Bireyi ve bireyin ihtiyaçlar›na
odaklanm›fl bir hizmet pazarlamas›-
na, bireysel bankac›l›¤›n aktif pazar-
lama politikalar›na muhatap oluyo-
ruz. Çok eski de¤il, on-onbefl y›l ön-
ce flube müdürünün makam›na gir-
mekte tereddüt duyan müflterilere

bugün telefon ile kredi kart› pazarla-
n›yor, müflteri temsilcisi atan›yor,
mailing yap›l›yor. 

Yaflanan krizler de bize göster-
mifltir ki bankalar, aktifleri ile pasifle-
ri aras›nda;

a) Kâr oran› riski
b) Vade riski
c) Kur riski

gibi birbiri içine geçiflmifl bir çok risk
tafl›maktalar ve bu risk harmanizas-
yonu içinde kâr üretmeye çal›flmak-
talar. Ancak krizler kurumlara hem

aktiflerinde yayg›n plasman olufltu-
racak, hem de pasiflerinde yayg›n
müflteri taban› teflkil ettirecek pera-
kende bankac›l›k ürünlerinin geliflti-
rilmesini ve bunun bir kurum politika-
s› olarak uygulanmas›n› getirmekte-
dir. Bu ba¤lamda ATM’den internet
bankac›l›¤›na, ça¤r› merkezinden bi-
reysel finansmana ve kredi kartlar›-
na kadar bir çok bireysel türev ürün-
ler müflteriye sunuluyor. Aktifte ve

pasifte binlerce müflteri iliflkisi pek
do¤ald›r ki, klasik bankac›l›k faaliyet-
leri ile karfl›lanmas› hem mümkün
de¤il hem de çok maliyetli olacakt›r.
Ancak teknolojinin finans sektörüne
katk›s› ile yayg›n elektronik hizmetler
ifllem s›kl›¤› ve say›s› ne olursa ol-
sun minimum maliyetler ile gerçek-
leflmektedir. 

Bununla beraber müflteri taban›n-
da yap›lanma salt bankac›l›k sektö-
rünün iç dinamikleri ile de ilinti kal-
mamaktad›r. Nitekim, bankalar›n
özellikli ve büyük hacimli kurumsal
müflterileri art›k yurtd›fl›ndan kredi
temin edebiliyor, kendi ürünlerinin
sat›fl›n› destekler tarzda finansman
flirketleri kuruyor, bir anlamda da¤›-
t›m kanallar›nda yatay ve dikey en-
tegrasyona giderek bankac›l›k sektö-
rüne ciddi rakip olacak flekilde yap›-
lanma içine giriyorlar. Hatta çok ulus-
lu büyük yat›r›mlar Türkiye’ye gelir-
ken beraberinde tüketici finansman
kollar›n› da getirmekteler. Böylesi bir
yap›da bireyi hedeflemek, y›llar boyu
süregelecek birey-kurum iliflkisi ve
birlikteli¤i yaratmak kaç›n›lmaz bir
gereklilik olarak belirmektedir. 

Bireysel bankac›l›kta, ülke ger-
çeklerini, sektör dinamizmini, pazar
segmentlerini, orta ve uzun vadeli
hedeflerini ve risklerini belirleyen, iyi
ölçen ve planlayan kurumlar› fliddet-
li rekabetin yaflanaca¤›, ancak bafla-
r›l› bir gelecek beklemektedir. Sonuç
olarak, üçüncü bin y›la girerken sek-
törümüzde “Küçük güzeldir” söylemi
çok tekrarlanacak ve birçok iflletme-
nin politikas›na yön verecektir. ■

* Bireysel Bankac›l›k Müdürü

Biçimlendirmek
Finans Sektöründe Yar›n›

Biçimlendirmek
Bülent TABAN*

Bireysel bankac›l›kta, ülke gerçeklerini, sektör dinamizmini, pazar segmentlerini, orta
ve uzun vadeli hedeflerini ve risklerini belirleyen, iyi ölçen ve planlayan kurumlar›

fliddetli rekabetin yaflanaca¤›, ancak baflar›l› bir gelecek beklemektedir.
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Da¤›t›m Kanallar›

Teknolojide yaflanan geliflmeler,
müflterilerin daha seri ve kolay hiz-
met alma iste¤i, finansal hizmetleri
flube d›fl›na tafl›maktad›r. Bankac›l›k
hizmetlerinin flube d›fl›nda ATM’de
(Otomatik Ödeme Makinalar›), tele-
fon üzerinden (Telefon Bankac›l›¤›,
Ça¤r› Merkezi Hizmetleri) ve internet
üzerinden (‹nternet Bankac›l›¤›) ya-
p›ld›¤› bu yeni hizmet alanlar›n› Al-
ternatif Da¤›t›m Kanallar› olarak ta-
n›mlamaktay›z. Bu Alternatif Da¤›t›m
Kanallar›n› Wap Bankac›l›¤›, SMS,
Telefon Bankac›l›¤› kanallar›yla da-
ha da zenginlefltirmek mümkündür.

Bugün teknolojinin sürat, güven,
maliyet ve kolayl›k aç›s›ndan gerek
müflteriye gerekse kurumlara sa¤la-
d›¤› büyük avantajlar bu yeni da¤›t›m
kanallar›n›n kullan›m›n› süratle artt›r-
maktad›r.

Albaraka Türk olarak hizmet ka-
nallar›m›z› artt›rarak ve farkl›laflt›ra-
rak müflterilerimize daha h›zl›, etkin,
kolay ve yayg›n hizmet vermeyi
amaçlamaktay›z.

Bu amaçla uzun zamand›r B‹-
REYSEL ‹NTERNET fiUBE’mizi uy-
gulamaya alm›fl bulunuyoruz. Müflte-
rilerimizin y›l›n 365 günü, 24 saat ke-
sintisiz hizmet almaya bafllad›¤› bu
yeni kanal›m›zda EFT’den havaleye,
döviz al›m sat›m›ndan kredi kart› borç
ödemeye, hesap hareketi ö¤renme-
den kat›l›m hesab› açmaya, hesaplar
aras› virman iflleminden çek ifllemle-
rine, ‹SK‹-‹GDAfi fatura ödemelerine
kadar onlarca hizmet tipi son derece
güvenli bir teknolojik alt yap› alt›nda,
flubeye kadar gelmeksizin bilgisayar-
lar›n tufllar›ndan al›nabilmektedir.

Albaraka Türk müflterilerinin be-
¤endi¤i ve ra¤bet etti¤i bu ürünümü-
ze k›sa bir sürede çok büyük oranda
aktif kullan›c› sa¤lanm›fl durumdad›r.

Kurum olarak yak›n bir süreç için-
de bireysel internet flubemize ilave
olarak gelifltirmekte oldu¤umuz Ku-
rumsal ‹nternet fiubemizle de ku-
rumsal müflterilerimize geliflmifl ve
ça¤dafl bir hizmet alan›n› sunmufl
olaca¤›z. POS ifllemlerinden çek-se-
net takibine, dövizli ifllemlerden ekst-
re almaya, EFT yapmaya, yurtd›fl›
havaleye kadar çok çeflitli hizmet tip-
lerimiz flifreniz ile bilgisayar›n›zdan
gerçeklefltirilebilecektir.

Bir di¤er alternatif da¤›t›m kanal›
olan TELEFON BANKACILI⁄I hiz-
metlerimiz ise 444’lü eriflim numara-
m›z üzerinden bafllamaktad›r.
444 5 666 numaral› Ça¤r› Merkezi
hizmetlerimiz sadece bilgi alma
esasl› hizmetler olup Telefon Ban-
kac›l›¤› menüsünün uygulamaya
al›nmas› ile yeni numaram›z üzerin-
den ‹stanbul d›fl›ndan da flehir içi ile-

tiflim ücreti ödeyerek flifre kullanmak
suretiyle finansal ifllemler yap›labile-
cektir. ‹ster Sesli Yan›t Sistemin’den
telefon tufllar›n› kullanarak, isterse
mesai saatleri içinde Müflteri Temsil-
cilerine ba¤lanarak ifllem yap›labile-
cektir.

fiu aflamada Ça¤r› Merkezi’nde
Müflteri Temsilcisine ba¤lanarak Ku-
rum hakk›nda bilgi alma, Bireysel Fi-
nansmanlar ile ilgili hesaplamalar ve
baflvuru bilgileri al›nabilmekte, müfl-
teri elektronik postalar› veya telefon
ile yap›lan flikayet ve önerileri al›na-
rak yan›tlanmaktad›r. Çal›flmalar›m›z
tamamland›¤›nda birçok finansal ifl-
lem telefon ile yap›lm›fl olacakt›r.

Tüm bu yeni hizmet alanlar› kul-
lan›m›na sunuldu¤unda müflterileri-
miz bir çok kanaldan Albaraka’ya
ulaflabilecek, zaman, mekan k›s›t›
olmaks›z›n hizmet alabilecektir.

Müflteri odakl› hizmet anlay›fl› ile
ça¤›n gereklerini biraraya getirerek
çal›flmalar›m›za h›z kaazand›rd›¤›m›z
bugünlerde, bir çok yenili¤i müfl-
terilerimize sunaca¤›m›z›
müjdelemek isteriz. ■

Albaraka Türk’de Alternatif

Da¤›t›m Kanallar›
Mustafa Özen*

Bankac›l›k hizmetlerinin flube d›fl›nda ATM’de (Otomatik Ödeme Makinalar›), telefon
üzerinden (Telefon Bankac›l›¤›, Ça¤r› Merkezi Hizmetleri) ve internet üzerinden

(‹nternet Bankac›l›¤›) yap›ld›¤› bu yeni hizmet alanlar›n› Alternatif Da¤›t›m
Kanallar› olarak tan›mlamaktay›z.

* Ça¤r› Merkezi, 
Operasyon Yetkilisi
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Felsefesi (!)

...fiimdi size gülümse-
mekten bahsedece¤iz. Gül-
mek de¤il. Ya da kahkaha at-
mak. Veya yaramaz çocuklar
gibi kikirdemek de de¤il. An-
lams›z s›r›t›fllar hiç de¤il. Si-
ze gülümsemekten bahsede-
ce¤iz. O s›cak ve anlaml› ruh
halinden. Peki, insan ne za-
man gülümser?

...Güvende hissedince,
arad›¤›n› bulunca, dostluk
huzur sevgiyle. “Gülümse,
gülümse Albaraka Türk ile. Albaraka
Türkiye’nin kalbinde...” 

Bu cümleler Albaraka Türk’ün son
reklam kampanyas›ndaki film müzi¤i-
nin ve yeni dönem iletiflim stratejisi-
nin temelini oluflturan sözler. 

Albaraka Türk’ün yeni ürün ve
hizmetlerini, hedef kitleye sundu¤u
art› de¤erleri anlatmaktansa böylesi
bir-riskli- konsepti iletiflimde ana fikir
olarak seçmesindeki sebep ne olabi-
lir? Riskli, çünkü iletiflim sektöründe

üründen ve somut bir vaatten ziyade
imaja dönük, hatta, bir ad›m ötesinde
“marka”n›za ait yeni bir konumland›r-
ma çabas›n›n geri dönüflleri her za-
man daha uzun vadeli olacakt›r. 

Tüketici nezdindeki alg›sal tan›m-
lar› de¤ifltirme veya arzu edilen nok-
taya çekebilme çabas›na ait “geri-
dönüfl”lerin flirketin/kurumun ifllem
hacmine ve bilançolar›na yans›mas›
zaman ve sab›r gerektirir. Türkiye’de
özellikle bankac›l›k sektörü içinde bu
sabr› göstermek neredeyse temel bir
mecburiyet halini alm›flt›r. Çünkü bu
sektörde faaliyet gösteren kurulufl-
lar, kabul etseler de etmeseler de,
bugünkü konumlar› itibariyle, 70’li
y›llarda çok s›k duydu¤umuz “Yok
Asl›nda Birbirimizden Fark›m›z Ama
Biz Osmanl› Bankas›y›z” reklam slo-
gan›n› ortaya ç›karan tüketici alg›s›-
n› adeta teyit eder durumdalar. Bu
unsur Faizsiz Finans sektöründe da-
ha da fazla hissedilmektedir. 

Bu noktada Albaraka Türk, sunu-
lan “üründe/hizmette”oluflturulacak
bir farkl›laflmadan önce “kurumsal
kimlikte” alg›sal bir farkl›laflman›n te-

mel öncelik oldu¤u inanc›n›
tafl›maktad›r. Sunulan hizmet
ve ürün kadar onu sunanlar›n
tüketici zihnindeki tan›m› da
önemlidir. 

Buradan hareketle kam-
panyam›zdaki ç›k›fl noktas›
ve ajansa verilen yarat›c›
yönlendirmenin (brieflerin)
özü, sektördeki rakiplerden
alg›sal düzlemde ayr›larak
müflteri gözünde kendimizi
tekrar konumland›rma çaba-

s›yd›. Bu noktada, bir ürüne ait de¤il
ama Albaraka Türk markas›na ait bir
“relansman”dan bahsedilebilir.

Öyle bir iletiflim çal›flmas› yapa-
l›m ki, hedef kitleyi derinden kavra-
s›n, kendi içinde mesaj kalabal›¤› ya-
flamas›n, markam›z› konumlas›n;
pazarlama çabalar›na destek olsun. 

Öyle bir tema iflleyelim ki, Albara-
ka Türk’ü öyle bir duyguyla özdefl-
lefltirelim ki, bu duygu insana ait tüm
güzelliklerin bir bileflkesi olsun, ve
biz yakalad›¤›m›z bu temayla olufltu-
rulan duygusal farkl›l›¤› ürün ve hiz-
metlere de tafl›yabilelim...

GÜLÜMSEMEK; ama gülmek de-
¤il. Çünkü gülümsemek bir ruh hali-
nin yans›mas›d›r. Gülmek sadece fi-
ziksel bir davran›flt›r. Üzgün olan bir
insan›n bile f›kra anlat›ld›¤›nda oto-
matik bir refleks ile güldü¤ünü göre-
bilirsiniz. Gülmek fiili o insan›n o an
huzurlu ve mutlu oldu¤unu göster-
mez. Gülmek, anl›k bir durumu ifade
eder insanda. 

Gülümsemek, KAHKAHA AT-
MAK de¤il veya çocuklar gibi K‹K‹R-
DEMEK de de¤il; bunlar›n hepsin-

Gülümsemenin

Felsefesi (!)
Öyle bir tema iflleyelim ki, Albaraka Türk’ü öyle bir duyguyla özdefllefltirelim ki, bu

duygu insana ait tüm güzelliklerin bir bileflkesi olsun, ve biz yakalad›¤›m›z bu temayla
oluflturulan duygusal farkl›l›¤› ürün ve hizmetlere de tafl›yabilelim...Ekrem fiahin*
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den farkl› bir ruh halidir. ‹nsan kendi-
ni güvende hissedince gülümser.
Uzun bir zamand›r özlemini duydu-
¤u bir fleye, bir kimseye, hedefine
veya bir anlay›fla kavuflunca gülüm-
ser. Dostlar›yla, kendinden gördü¤ü
insanlarla birlikteyken gülümser. Ve
nihayet huzur, sevgi içindeyken gü-
lümser. Bizim kurumsal anlay›fl›m›z
ve yaklafl›m›m›z iflte tüm bu tan›m-
lar› kaps›yor.

Olay›n bir boyutu da, yap›lan ile-
tiflim faaliyetlerinin toplumun yükse-
len nabz›n› yakalayabilmesi... Yap›-
lan araflt›rmalar her toplumda siyasi
seçim tarihinden önceki dönemlerin
insana ait belli bafll› temel duygula-
r›n en yo¤un hissedildi¤i dönemler
oldu¤unu gösteriyor. Bu süreçte in-
sanlar›n gelece¤e ait umut dolu yak-
lafl›mlar› söz konusu. Hayata dair
daha pozitif olduklar›, “gelecek” ad›-
na daha çok beklentiler tafl›d›klar› bir
dönem. 

Türkiye ciddi bir ekonomik potan-
siyele sahip. Bu potansiyele sahip
insanlar, bir türlü hak ettikleri huzuru
ve mutlulu¤u yakalayabilmifl de¤il.
Öte yandan, Albaraka Türk kuruldu-
¤u günden beri üretene destek oldu
ve zor günlerinde gerçek bir dost gi-
bi yard›m elini uzatt›. 

K›sacas› barda¤›n dolu taraf›n›
görebilirsek gülümsemek için bir çok
nedenimiz var. “Çünkü gülümsemeyi
hak ettiniz” bu anlamda düflünüldü-
¤ünde yükselen duygusal trendi ya-
kalamay› baflarabilen bir slogan. 

Roland Barthes’in** dedi¤i gibi
“Satt›ran düfl de¤il, anlamd›r.”

* * *
Bu slogan› ortaya ç›karan süreç

bu yaz›n›n okunmas› kadar kolay or-
taya ç›kmad› tabi ki. Albaraka

Türk’ün yeni bir reklam ajans› aray›-
fl›, son reklam ajas›m›z ile söz-
leflmemizin bitti¤i tarihe yani
2000 y›l›n›n bafllar›na kadar
uzan›yor. Piyasada 2000 ba-
har›nda yaflanan o büyük
ekonomik kriz, bankalar›n
tasfiyesi ile birlikte bafllayan

sektörel s›k›nt›lar 2002 yaz›na
kadar iletiflim çözümlerimizi kurum

içinde gerçeklefltirmemizi gerektirdi. 
Bu zamana kadar geçen sürede

iletiflim sektöründe önemli referans-
lar› olan 24 ayr› ajans ile görüflmeler
yap›ld›, briefler verildi. Bunlardan sa-
dece 6 ajans taraf›ndan haz›rlanan
projeler de¤erlendirmeye al›narak
Art Grup ile çal›flmaya karar verildi. 

Amac›m›z hiçbir zaman bir kon-
kur düzenlemek ve gelecek projeleri
yar›flt›rmak olmad›. Çünkü klasik ile-
tiflim çözümlerinin formüle edilerek
Faizsiz Finans Sistemine adapte
edilmesinden uygun sonuçlar›n al›-
naca¤› kanaatinde de¤iliz. Türkiye
ve dünyan›n dört bir taraf›nda faali-
yet gösteren Faizsiz Finans Kurum-
lar› iflleyifl sistemleri ve sunduklar›
enstrümanlar›n özellikleri yan›nda
hedef kitlelerinin demografik yap›-
s›ndan, kullan›lmas› gereken iletiflim
diline kadar farkl› özellikler de içere-
bilmektedir. Bu gerçekler ›fl›¤›nda
çözümler üretebilecek, sektörün ve
kullan›lan modelin gerçeklerinden
hareket ederek farkl› iletiflim modül-
leri ortaya ç›karabilecek bir ajans as-
l›nda temel gereklilikti. 

Art Grup ile el s›k›flma fasl›ndan
hemen sonra ortaya konulacak ileti-
flim stratejilerinin ayr›nt›lar›na girildi.
Hedef kitlenin demografik özellikleri,
Albaraka’dan beklentileri, Kuruma
ait zihinsel alg›lar›n belirlenmesi, bu
konuda mevcut alg› tan›mlar› ve ge-
linmek istenen noktalar, sektör ve ra-
kip analizleri ve bir çok farkl› konuda
araflt›rma süreçleri yafland›.

Belirlenen reklam konseptinin ete
kemi¤e bürünerek bir reklam filmi
halini almas› 200 kiflilik bir ekibin 30
gün süren yo¤un ama bir o kadar
zevkli çal›flmalar›n›n sonucudur. Bu
film Erzurum’daki ekin tarlas› çekim-
lerinden Paris’teki telesine ifllemleri-

ne kadar pek çok etaptan geçerek
son halini ald›. 

Burada bahsedilmeden geçile-
meyecek önemli bir konu daha var;
Bu projeye Albaraka Türk yöneticile-
rinin verdikleri destek... Her aflama-
da yap›c› ve tamamlay›c› elefltirileri
ve katk›lar›yla bizleri yönlendiren yö-
neticilerimiz, ortaya ç›kan her güzel
iflin as›l sahipleri asl›nda. ■

* ‹letiflim Uzman›
** Roland Gérard Barthes: (12 Kas›m 1915, Cherbo-

urg - 26 Mart 1980, Paris) Göstergebilime büyük
katk›lar yapan Frans›z ayd›n ve elefltirmen

Proje Ekibi:
Ahmet Ertürk, Temel Haz›ro¤lu, ‹brahim Usul,

Ekrem fiahin

Reklam Ajans›:
Art Grup

Yarat›c› Grup:
Art Grup Yarat›c› Ekip

Müflteri ‹liflkileri:
Mehmet Kaptan, Esra Yanal

Stratejik Planlama:
Hakan Senbir

Medya:
Müslüm Güler, P›nar Üretmen

Medya Planlama (TV):
Medya Max

Görüntü Yönetmeni:
Thomas Letellier

Yönetmen:
Leyla Y›lmaz

Müzik:
Volkan Gücer

Yap›m fiirketi:
Yap›mevi

Foto¤raf:
Muammer Yanmaz, Erhan fiermet



ALBARAKA TÜRK14

Makale

Aile ‹çi ‹letiflim

‹fl hayat›nda baflar›l› olabil-
menin bir yolu da, birbirini an-
layan ve birbirini destekleyen
üyelerden oluflan huzurlu bir ifl
ortam›ndan geçmektedir.‹fl or-
tam›ndaki huzur ise çal›flanlar›
etkileyen etmenleri en iyi hale
getirmekten geçer ve bunlar-
dan en önemlisi de çal›flanla-
r›n ailesidir. Atalar›m›z “her ba-
flar›l› erke¤in arkas›nda bafla-
r›l› bir kad›n vard›r” demifller-
dir. Yuva bir liman gibidir; in-
sanlar›n mutlulu¤unu ve s›k›nt›lar›n›
paylaflt›¤›, gerekti¤inde s›¤›n›p des-
tek arad›¤›... Eflimiz ve çocuklar›m›z
taraf›ndan sevildi¤imizi hissetmek
önemli oldu¤umuz duygusunu art›r›r.
“E¤er beni seven biri varsa, bir öne-
mim olmal›” diye düflünürüz. Kendi-
mizi önemli hissetme ihtiyac›, ço¤u
davran›fl›m›z›n arkas›ndaki duygu-
sal güçtür. Yaflam, baflarma arzu-
suyla anlam kazan›r. Yaflam›m›z›n
bir anlam› olsun, varl›¤›m›z bir ifle
yaras›n isteriz. Bunun için ailemizin
sevgi stratejisini keflfederek ifle bafl-
lamam›z gerekir. Eflimizin sevgi de-
posunu dolu tutmak istiyorsak onun
birincil sevgi dilini keflfetmemiz ve di-
¤er sevgi dillerinin de eflimizde olufl-
turdu¤u etkiyi bilmemiz gerekir. Birini
sevme karar›, içinde çok büyük bir
potansiyel bar›nd›r›r. Onun birinci
sevgi dilini ö¤renmek ise bu potansi-
yeli gerçe¤e dönüfltürür. Eflimizin
sevgi dilini bilmek ve ona sevildi¤ini

nas›l hissettirece¤ini keflfetmek ilifl-
kilerin desteklenmesini gelifltirmede
en güçlü anlay›fllardan biridir. Eflimi-
ze iletmeye çal›flt›¤›m›z sevgiyi en
derin duygularla hissetmesini istiyor-
sak, sevgimizi onun birincil dilinden
ifade etmeliyiz. Bu da afla¤›da aç›k-
lanan yedi sevgi dillerinden biri ya da
birkaç›yla olabilir.

1. ONAY SÖZLER‹
Onay sözleri yedi temel sevgi di-

linden biridir. Muhtemelen en derin
insan gereksinimi, takdir edildi¤ini,
yapt›¤›n›n yada söyledi¤inin onay-
land›¤›n› ve hatalar›yla, eksiklikleriy-
le oldu¤u gibi kabul edildi¤ini bilme-
si ve hissetmesidir. Onay sözleri bir-
çok bireyde bu gereksinimi karfl›la-
yacakt›r. E¤er siz sözlerin adam› de-
¤ilseniz fakat bunun eflinizin sevgi
dili olabilece¤ini düflünüyorsan›z, si-
ze “onay sözleri” isimli bir not defte-
ri tutman›z› önerebiliriz. Sevgi üzeri-
ne bir kitap veya bir makale okudu-

¤unuzda, buldu¤unuz onay
sözlerini kaydedin. Sevgi üze-
rine bir konferans dinledi¤iniz-
de veya bir arkadafl›n›z›n bafl-
ka biri hakk›nda olumlu bir fley
söyledi¤ine kulak misafiri oldu-
¤unuzda bunu yaz›n. Zamanla
eflinize sevginizi iletmek için
kullanaca¤›n›z pek çok fley bi-
rikecektir. Onay sözlerini do-
layl› olarak kullanmay› da de-
neyebilirsiniz. Örne¤in, eflini-
zin olmad›¤› zamanlarda onun

da tan›d›¤› baflkalar›n›n yan›nda
onunla ilgili olumlu fleyler söylemek
gibi. Sonuçta biri eflinize bundan
bahsedecektir ve böylece aran›zda-
ki sevgi katsay›s› artacakt›r. Eflinizi
o yan›n›zdayken baflkalar›n›n önün-
de de onaylayabilirsiniz. Ayr›ca bir
baflar›n›z için takdir edilip onurland›-
r›ld›¤›n›zda, bunu eflinizle paylafl-
maya da dikkat edin. Eflinizin birinci
sevgi dili onay sözleri ise abart›s›z
bu övgülerden mest olacakt›r. Mutlu
etmek ve mutlu olmak için de¤mez
mi? Ne dersiniz? 

Geçmiflteki hatalar için yap›labi-
lecek en iyi fley, tarih olmas›na izin
vermektir. Evet bu oldu. Tabii ki incit-
ti. Hala da incitiyor olabilir, fakat ha-
tas›n› kabul etti ve özür diledi. Geç-
mifli silemeyiz, ama onu tarih olarak
kabul edebiliriz. Affetmek bir duygu
de¤il, bir davran›flt›r. Hatal›n›n hata-
s›n› ona karfl› kullanmak de¤il, ona
flevkat göstermeyi seçmektir. Affet-

Sevgi Dilleri ve

Aile ‹çi ‹letiflim
‹fl hayat›nda baflar›l› olabilmenin bir yolu da, birbirini anlayan ve birbirini destekleyen üyelerden

oluflan huzurlu bir ifl ortam›ndan geçmektedir.‹fl ortam›ndaki huzur ise çal›flanlar› etkileyen
etmenleri en iyi hale getirmekten geçer ve bunlardan en önemlisi de çal›flanlar›n ailesidir. ‹smail Kuz*
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mek sevginin bir göstergesidir. Sevgi
hatalar›n kayd›n› tutmaz.

2. N‹TEL‹KL‹ BERABERL‹K
Paylaflarak, dinleyerek ve birlikte

anlaml› faaliyetlere kat›larak yafla-
nan nitelikli beraberlik, birbirimize
gerçekten de¤er verdi¤imizi ve birbi-
rimizden hoflland›¤›m›z› anlat›r.Ayn›
odada oturan iki insan fiziksel olarak
yak›nd›r ama mutlaka birlikte de¤il-
dirler. Birliktelik odaklanm›fl ilgiyle
alakal›d›r. Bir baba yere oturup elin-
deki topu iki yafl›ndaki o¤luna yuvar-
lad›¤›nda dikkati topa de¤il, o¤luna
odaklanm›flt›r. O an için, ne kadar
sürerse sürsün, onlar birliktedir.
Unutmay›n, nitelikli beraberlik tüm
dikkatimizi karfl›n›zdakine vermektir.
E¤er son derece ilginizi çeken bir fle-
yi izliyor veya yap›yorsan›z; ve bir an
da b›rakam›yorsan›z, bunu eflinize
söyleyin ve belirli bir süre için müsa-
ade isteyin. Efllerin ço¤u böyle bir ri-
caya sayg› duyar. 

Kendimizi aflmak baz›lar›ma zor
gelir. Birçok yetiflkin, düflünce ve
duygular›n ifade edilmesinin teflvik
edilmedi¤i, aksine k›nand›¤› evlerde
büyümüflüzdür. Bir oyuncak iste-
mek, ailenin ac›kl› maddi durumu
üzerine bir konferans bafllatmak de-
mektir. Çocuk, bir arzu duymufl oldu-
¤u için kendini suçlu hissederek
uzaklafl›r ve derhal arzular›n› ifade
etmemeye al›fl›r. Ço¤umuz yetiflkin
oldu¤umuzda duygular›m›z› reddet-
meyi ö¤renmifl oluruz. Art›k duygu-
sal yan›m›zla temas halinde de¤iliz-
dir. Buna ra¤men, özellikle eflinizle
nitelikli sohbet dilini ö¤renmek isti-
yorsan›z, ifle evden uzaktayken gün-
lük olaylar karfl›s›nda hissettiklerinizi
not etmekle bafllayabilirsiniz. Böyle-

likle duygusal do¤an›z konusunda
bir fark›ndal›k gelifltireceksiniz Blok-
notunuzu kullanarak mümkün oldu-
¤unca s›k aral›klarla eflinize olaylar›
ve duygular›n›z› aktar›n. Birkaç hafta
içinde ona duygular›n›z› ifade eder
hale geleceksiniz. Sonuçta eflinize,
çocuklar›n›za ve evde olan olaylara
karfl› hissettiklerinizi tart›fl›rken ken-
dinizi rahat hissedeceksiniz.

3. HED‹YE ALMA
Arma¤anlar sevginin görsel sem-

bolleridir. Ço¤u evlilik töreni, yüzük-
lerin al›nmas› ve verilmesini içerir.
Bu yüzükler iki kalbi sevgide sonsu-
za kadar birlefltiren içteki ruhsal ba-
¤›n, d›fltan görülebilen iflaretleridir.

Arma¤an, elinizde tutup “beni dü-
flünmüfl” veya “beni hat›rlam›fl” diye-
bilece¤in bir fleydir. Birine hediye
vermek için onu düflünüyor olman›z
gerekir. Hediyenin kendisi, bir dü-
flüncenin sembolüdür. Parayla al›n›p
al›nmad›¤› önemeli de¤ildir. Önemli
olan eflinizi düflünmüfl olman›zd›r.
Kayda de¤er olan yaln›zca zihinde
varolan düflünce de¤il, arma¤an› fi-
ilen al›p bir sevgi ifadesi olarak ver-
mekle anlat›lan düflüncedir. 

E¤er eflinizin birinci sevgi dili he-
diye almaksa, arma¤an vermekte
ustalaflabilirsiniz. Asl›nda bu ö¤re-
nilmesi en kolay sevgi dillerinden bi-
ridir. Arma¤anlar sat›n al›nabilir, bu-
lunabilir veya yap›labilir. Yol kenar›n-
da durup kar›s›na bir k›r çiçe¤i kopa-
ran erkek, kar›s›n›n k›r çiçeklerine
alerjisi yoksa, kendisine bir sevgi di-
li ifadesi bulunmufltur. Paran›z varsa
güzel bir kart alabilirsiniz; yoksa
kendiniz bir tane yapabilirsiniz. Ça-
l›flt›¤›n›z yerdeki art›k ka¤›tlar ara-
s›ndan bir ka¤›t al›n, ortadan k›v›r›n,

makas› al›n bir kalp kesin, üzerine
“seni seviyorum” yaz›n ve imzalay›n.
Arma¤anlar pahal› olmak zorunda
de¤ildir. 

Bir de elle tutulmaz bir arma¤an
vard›r ki, bir çok hediyeden çok daha
k›ymetlidir. Efliniz size ihtiyaç duydu-
¤unda orada olmak, birinci sevgi dili
arma¤an almak olan biri için çok fley
ifade eder. E¤er eflinizin fiziksel var-
l›¤› sizin için önemliyse, bunu eflinize
sözlerle ifade etmelisiniz. Ondan zih-
ninizi okumas›n› beklemeyin. Di¤er
taraftan efliniz sizinle vakit geçirmek
istedi¤ini ifade ederse, bu ricay› dik-
kate almal›s›n›z. Bu size önemsiz gi-
bi gelebilir ancak bu ricaya karfl›l›k
vermezseniz, kastetmedi¤iniz bir
mesaj› iletiyor olabilirsiniz.

4. H‹ZMET DAVRANIfiLARI
Eflinizin birinci sevgi dili hizmet

davran›fllar› ise ona sevginizi ifade
edebilmenin yolu, kal›plar›n d›fl›na
ç›karak dahi olsa onun hoflland›¤› ifl-
leri yapman›zdan geçmektedir. Bu
davran›fllar, düflünce, planlama, za-
man, çaba ve enerji ister. E¤er ger-
çekten isteyerek yap›l›yorsa, sevgi-
nin ifadesidirler. Efllerin biri yada iki-
sinin de öncelikle sevgi dili hizmet
davran›fllar› ise ve bu konuda prob-
lem yaflan›yor ise; örne¤in koca eve
geldi¤inde evin düzensiz oluflundan,
yemeklerin zaman›nda haz›rlanma-
mas›ndan flikayet ediyorsa; kad›n
ise s›kl›kla kocan›n kendisine ev iflle-
rinde yard›m etmedi¤i, çocuklar›yla
yeterince ilgilenmedi¤i flikayetinde
bulunuyorsa bu konuda sorun var
demektir. Bu sorunlar› gidermek için
efllerin her biri di¤erinin her gün yap-
t›¤›nda sevildi¤ini hissedece¤i 4-5
maddelik hizmet davran›fllar› listesi-



ni yap›p di¤erine verebilir. Böylece
hem günlük iflleriniz zaman›nda ya-
p›l›p hayat›n›z düzene girer, hem de
birbirinize sevginizi en iyi flekilde ifa-
de etmifl olursunuz.

5. F‹Z‹KSEL TEMAS
Bir iliflkiyi oluflturan da, bozan da

fiziksel temast›r. O sevgiyi de, nefre-
ti de iletebilir. Birincil sevgi dili fiziksel
temas olan biri için bu mesaj “sen-
den nefret ediyorum” veya “seni se-
viyorum” sözlerinden çok daha güçlü
olacakt›r. Yüze vurulan bir tokat her
çocu¤a zarar verir fakat birincil sevgi
dili dokunma olan bir çocuk için y›-
k›m demektir. fievkatli bir sar›lma
her çocu¤a sevgiyi ifade eder fakat
birincil sevgi dili fiziksel temas olan
çocu¤a sevgiyi hayk›r›r. Ayn› fley ye-
tiflkinler için de geçerlidir. Özellikle
kriz dönemlerinde içgüdüsel olarak
birbirimizi kucaklar›z. Çünkü fiziksel
temas sevgiyi güçlü bir flekilde iletir.
Zor dönemlerimizde, her fleyden çok
sevildi¤imizi hissetmeye ihtiyac›m›z
vard›r. Her insan›n s›k›nt›l› dönemle-
ri vard›r. Ana babalar›n ve akrabala-
r›n ölümü, trafik kazalar›, hastal›klar
vb. hayal k›r›kl›klar› yaflam›n bir par-
ças›d›r. Bu durumlarda efliniz için ya-

pabilece¤imiz en önemli fley onu
sevdi¤inizi hissettirmenizdir. E¤er
eflinizin birincil sevgi dili fiziksel te-
mas ise, hiçbir fley a¤larken onu ku-
caklaman›zdan daha önemli olamaz.
Sözleriniz çok fley ifade edebilir, fa-
kat fiziksel temas›n›z ona de¤er ver-
di¤inizi iletecektir. Krizler sevgiyi ifa-
de etmek için eflsiz birer f›rsatt›r.
fievkatli dokunufllar›n›z kriz atlat›l-
d›ktan çok sonrada hat›rlanacakt›r.
Dokunmay› ihmal etmeniz ise asla
unutulmayacakt›r.

6. BA⁄IMLILIK OLUfiTURMA
Bir di¤er sevgi dili ba¤›ml›l›k his-

sidir. Efllerine ba¤›ml› kifliler her fleyi
eflleriyle birlikte yapmak isterler. Ne-
redeyse tek kifli gibi hareket ederler;
efllerinden de ayn› flekilde ba¤›ml›l›k
beklerler. Bu durum aflk›n ba¤›ml›l›-
¤a dönüflmesidir. Afl›k olman›n en
önemli alg›lama kar›fl›mlar›ndan biri-
si de sevdi¤iniz her fleyi bir kifliyle il-
gilendirmek ve sevmediklerinizle ilgi-
siz hale getirmektir. Ba¤›ml› olmak,
inatç›, yönlendirilmemifl bir histir,
çünkü o dengeli bir durum de¤ildir.
Eflinizin sizi mest eden davran›flla-
r›yla kendinizi bütünüyle iliflkilendiri-
yorsan›z, o kiflinin hatalar›n›n fark›n-
da bile de¤ilseniz efliniz sizin için
vazgeçilmez olmufl ve ba¤›ml›l›k
oluflturmufltur. E¤er eflinizin birincil
sevgi dili ba¤›ml›l›k ise, zaman›n›z›n
önemli bir k›sm›n› onunla geçirmeye

çal›flmal›, gün içerisinde zaman
zaman telefonla bile olsa hat›r›

sorulmal›, pek çok özel iflinizi
onunla birlikte yapmal›s›n›z.
Ailenizi ilgilendiren bütün ka-
rarlar› birlikte almal›s›n›z.

7. ‹fi‹TSEL VE GÖRSEL
ETK‹LEfi‹M

Erke¤in sevgi dili iflit-
selse, efline sevgisini na-
s›l ifade edecektir. fiüphe-

siz anlatarak; fakat kad›n›n sevgi
dili görselse, yani ancak belirli
görsel uyar›c›lar› ald›ktan son-

ra, beyni derin sevgi hislerini duyma-
s›na neden oluyorsa ne olur? Zaman
ilerledikçe ne olacakt›r? Her ikisi de,
bütünüyle sevildi¤ini hissetmeyecek-
tir. Erkek eve gelip “seni seviyorum
tatl›m” dedi¤inde kad›n “yo hay›r
sevmiyorsun” der. Erkek de “sen ne-
den bahsediyorsun? Sen bunu nas›l
söylersin?” der. Kad›n da muhteme-
len “Konuflmak kolay. Bana art›k hiç
çiçek getirmiyorsun. Hiç yeme¤e ç›-
karm›yorsun. Bana art›k eskisi gibi
bakm›yorsun” diyebilir. Erkek de
“Bakmak da ne demek? Seni sevdi-
¤imi söylüyorum ya” diye cevap ve-
recektir. Kad›n sevildi¤ine iliflkin de-
rin hislerin deneyimine sahip olma-
yacakt›r, çünkü onun hislerini tetikle-
yecek derin uyar›c›lar, kocas› tara-
f›ndan art›k ona tutarl› bir flekilde
gönderilmemektedir. 

Yukar›daki olay›n tersini düflüne-
lim. Erkek görsel, kad›n iflitsel olsun.
Erkek efline olan sevisini bir fleyler
alarak, yeme¤e götürerek ya da çi-
çek göndererek gösterebilir. Kad›n
kocas›na “Sen beni sevmiyorsun”
der. Erkek flafl›r›r ve “Nas›l böyle
söylersin? Sana ald›¤›m flu arabaya
bak, seni götürdü¤üm yerlere bak”
der. “Fakat sen bana asla beni sev-
di¤ini söylemedin” der. Erkek de ka-
d›n›n hisleriyle uyuflmayan bir ses
tonunda, “Seni seviyorum” diye ba-
¤›r›r. Sonuç olarak kad›n sevildi¤ini
yine hissetmez. 

fiimdi sevgi dilinin nas›l ö¤renile-
ce¤ini biliyorsunuz. Eflinizle oturun
ve onun bütünüyle sevildi¤ini hisset-
mesine neyin neden oldu¤unu bu-
lun. Kendi sevgi dilinizi de ortaya
koyduktan sonra, sizin sevgi hisleri-
nizin nas›l tetiklenece¤ini eflinize
ö¤retin. Bu anlay›fl›n iliflkilerinizin
kalitesini art›raca¤›, mutlu ve huzur-
lu bir yuvan›n temellerini oluflturaca-
¤› ve bunun sonucunda da ifl haya-
t›nda daha baflar›l› olaca¤›n›z› göre-
ceksiniz. ■

* Ümraniye fiube Müdürü

Makale
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Sanayi ça¤› yerini bilgi ça¤›na b›-
rakmaktad›r. De¤iflmeyen tek fleyin
de¤iflim oldu¤u ve herfleyin h›zla de-
¤iflti¤i bu ça¤a “Bilgi Ça¤›” ad› veril-
mektedir. Bilgi teknolojisindeki h›zl›
geliflmeler, toplumlar›n yap›lar›n› ye-
niden flekillendirmekte ve beraberin-
de yeni kavramlar› da ortaya ç›kar-
maktad›r. Bu kavramlardan birisi de
“Bilgi Toplumu” kavram›d›r. 

“Bilgi Toplumu” kavram› ile bilgi,
toplum, teknoloji, e¤itim ve e¤itim
sistemi birbirleriyle çok yak›n iliflki
içersindedirler.

Bilgi teknolojilerini inceleyen, kul-
lanan ve gelifltiren, toplumlara “Bilgi
Toplumu” denilmektedir. Bilgi toplu-
munun temel üretim flekli bilgi, ham-
maddesi ise enformasyondur. Art›k
iktisatç›lar, klasik iktisat doktrinin
dört temel üretim faktörünün (emek,
giriflimci, sermaye ve toprak) yan›n-
da beflinci üretim faktörü olarak bilgi-
ye de yer vermektedirler. Bilgi toplu-
munda bilgi gerçek sermaye ve zen-
ginlik yaratan bafll›ca kaynakt›r. Bilgi
toplumu endüstri öncesi toplum ile
endüstri sonras› toplumun bir sente-
zidir. Endüstri devrimindeki buhar
makinesinin yerini ça¤›m›zdaki bilgi
toplumuna giden büyük de¤iflimde
elektronik ald›. 

Bafl döndürücü bir h›zla geliflen bi-
lim ça¤›nda yaflamaktay›z. ‹nsanlar›n
hayatlar› bilim ile flekillenmekte, refa-
h› bilimle sa¤lanmaktad›r. Yarat›c› bir
faaliyet olan araflt›rma yoluyla yepye-
ni bulufllara varmak ve bunlar› tekno-

lojiye dönüfltürerek toplumun hizmeti-
ne sunmak dünyan›n en büyük amac›
haline gelmifltir. Bilgi toplumunda as›l
olan bilgi üretimidir. Bilgi toplumunun
temelini teknoloji oluflturmakta ve bil-
ginin kayna¤›n› bilimsel düflünce ve
biliflim teknolojisi oluflturmaktad›r. Bi-
lim dünyas›n›n verilerini anlamak, yo-
rumlamak, kullanmak, yenilerini orta-
ya koymak, problem çözme yetene¤i
kazanmak gibi özellikler bilgi toplum-
lar›nda kendini gösterir. 

Bilgi toplumunda bireylerin yarat›-
c›l›¤› önemlidir. Bilgi toplumunda bi-
reyler; kendini gerçeklefltiren, giri-
flimci, yarat›c›, üretici, temel bilgisa-
yar becerileriyle donat›lm›fl ve siya-
sal, sosyal, tarihsel sistemlerle tan›-
fl›k ve bar›fl›kt›r. Bilgi toplumunda bi-
limsel geliflim, bireylerin gelifliminin
itici gücü olmaktad›r. 

Bilgi ça¤›n› yakalayabilmek için
yap›lmas› gereken yat›r›mlardan en
önemlisi de e¤itimdir. Bilgi ça¤›n›n
e¤itimi, yarat›c› ve yenilikçi insanlar›
yetifltirmeyi temel amaç edinmekte-
dir. Bilgi ça¤›nda bilgiler aktar›lmakla
ö¤retilemeyecek kadar ço¤almakta
ve bu nedenle e¤itim–ö¤retimde bil-
gi aktar›lmaktan daha çok bilgiye na-
s›l ulafl›laca¤› üzerinde durulmakta-
d›r. Yirminci yüzy›l›n bafl›nda dünya-
da de¤iflim 1500 y›l› al›yordu.
1940’ta 500 y›la inen bilgi yenilen-
mesi, 1980’de ikibuçuk y›la, 1996’da
alt› aya indi. 2002 y›l›nda 39 güne in-
mesi öngörülüyor. Yani kifliler çal›fl-
t›klar› ve uzman olduklar› konuda bi-

le kendilerini
h›zla ye-
nilemek
d u r u -
munda. Ar-
t›k diplo-
may› al›p du-
vara ast›ktan sonra, hiç
kitap sayfas› çevirmeden de mesle¤i
sürdürebilme lüksü sona erdi. Bu
gün bir çok düflünür diplomalar›n iki
y›ll›k geçerlili¤i olmas› gerekti¤ini sa-
vunmaktad›r. E¤itimde geleneksel
yafl s›n›rlamas› geçerlili¤ini yitirecek,
zira sona ermifl bir e¤itim olmaya-
cak, ifl yerleri de çal›flt›rd›klar› insan-
lar›, öncelikle de yöneticileri yetifltir-
me ve gelifltirmenin sorumlulu¤unu
yüklenmifl olacaklard›r. 

Bilgi toplumlar›nda okullar çevre-
ye aç›k, bireyselli¤e yer veren, çeflit-
lili¤in bar›nd›r›ld›¤› bilgi üretebilen
yerler olmaktad›r. Ö¤rencilere, bilgi-
ye ulaflma yollar› ve bilgiye ulaflabi-
lecekleri teknolojileri kullanabilmeleri
ö¤retilmelidir. Ö¤rencilerin, nedensel
düflünen, düflünce üreten, zihinlerini
kullanabilmeyi ö¤renmifl olarak me-
zun olmalar› beklenmektedir.(2)

H›zl› de¤iflim, toplumlar›n ve ku-
rumlar›n yap›s›nda birçok de¤ifliklikler
meydana getirmeyi zorunlu k›lmakta-
d›r. Bilgi toplumunda yarat›c›l›k ve ze-
kâ önemli olup, “ö¤renmeyi ö¤renme”
yaflaman›n gere¤i olacakt›r. ■

* Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤ü, II. Müdür
(1) Alvin TOFFLER
(2) Ömer Nugay

Mesut Ak*

E¤itim
Bilgi Toplumu ve

E¤itim
“Bilginin nas›l ve kimlere do¤ru akmakta oldu¤unu kavrayamazsak, ne
kendimizi gücün haks›z kullan›m›na karfl› koruyabiliriz, ne de yar›n›n

teknolojilerinin vaadetti¤i daha demokratik toplumu kurabiliriz”(1)
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Seferberli¤i
Yeni genel müdürümüzün tayin

edilmesini izleyen ilk günlerden itiba-
ren Kurumda ele al›nan konu, 2001
ekonomik kriz döneminde zorunlu
olarak yavafllayan hizmetiçi e¤itim
faaliyetlerimizin yeniden can-
land›r›lmas› oldu. ‹lk yap›lan ifl,
e¤itim bütçemizin %720 oran›n-
da artt›r›lmas›yd›. Yönetim Ku-
rulumuz “insana yap›lan yat›r›m
en kârl› yat›r›md›r” bilinciyle fa-
izsiz finans sektörünün gelece-
¤ini biraz daha güçlendirmeye
karar verdi ve yeni bütçe öneri-
sini derhal onaylad›.

Harvard Üniversitesi (ABD)
ö¤retim üyelerinden Dr. Ulrich
Wiechman’›n da tavsiyeleri
al›narak üç aflamal› bir e¤itim plan›
uygulamaya konuldu:

1. YÖNET‹C‹ E⁄‹T‹M‹
Kurumun üst ve orta kademe yö-

neticileri ve yönetici adaylar› ifl haya-
t›nda, ça¤dafl bankac›l›kta ve yöne-
tim sanat›nda ortaya ç›kan yeni yak-
lafl›m ve aç›l›mlar› ö¤renmek üzere
bir dizi seminer program›na al›nd›.
Bu programlar, emektar Bayrampa-
fla fiubemizin üst katlar›ndaki E¤itim
Merkezimizde hafta sonlar› yap›ld›¤›
gibi hizmetin aksamas›na ve zaman
kayb›na meydan vermemek amac›y-
la Genel Merkezdeki toplant› salon-
lar›nda da gerçeklefltirildi.

Al›nan seminerlerin konu bafll›k-
lar› flöyle s›ralanabilir:

A. Kiflisel Geliflim Konular›:
Neuro Linguistik Programlama

“NLP”. Kurumsal De¤iflim Kültürü.

B. Hizmet Sektörümüze Yönelik
Konular:

Bankalarda Risk Yönetimi.
Toplam Kalite Yönetimi. Alt› Sig-

ma Yaklafl›m› (Hatas›z Üretim).

Süreçlerle Yönetim.
Elektronik Ticaret.
Pazarlama Stratejileri ve Sat›fl

Yöntemleri.
Müflteri Odakl› Pazarlama

“CRM”.
Veri Ambar› “Data Mining”.
Bu programlar›n ö¤retmenleri ‹s-

tanbul’daki 2 üniversitenin Kurumu-
muzla iflbirli¤i çerçevesinde temin
edildi: Fatih Üniversitesi ve Marmara
Üniversitesi. Halen bu seminer mo-
dülleri önceden planland›¤› flekilde
yeni konularla yürütülmektedir.

Bunu takviye eden bir baflka fa-
aliyet ise kütüphanemizin zenginlefl-
tirilmesi oldu. Dr. Ulrich Wiechman’›n
tavsiye etti¤i hemen bütün kitaplar
ve bunlar›n kasetleri hatta filmleri
yurtd›fl›ndan getirtildi. Finansman,
yönetim, strateji, pazarlama, bireysel
bankac›l›k, vbg. konularda en son
yay›nlanm›fl olan 147 kitap kütüpha-
nemizde tüm ÖFK mensuplar›n›n ve

akademik çal›flma yapanlar›n kulla-
n›m›na aç›ld›.

2. ALFA PROJES‹ [Latin alfabe-
sindeki birinci harf: Alfa.]

Albaraka Türk’ü bir “alfa
flirketi” yapmak ve rakiple-
riyle de¤il kendisiyle yar›-
flan, sürekli kendisini aflma-
y› hedefleyen bir kurum ha-
line getirmek amac›yla ge-
lifltirilen bu proje 12 Nisan
2002 tarihli bir genelge ile
hayata geçirildi.

Genel Müdürümüzün
“Kendinle yar›fl›r ol” hede-
finde özetlenen ana fikir,
“de¤iflim” zorunlulu¤unu ve

realitesini kabullenen, yar›n›n baflka
kurumlar› ve d›fl›m›zdaki faktörlerini
sürekli gözleyerek geliflmeleri yak›n-
dan izleyen, ortaya ç›kan trendleri
herkesten önce fark ederek yeni kâr
modellerine dönüfltürebilen… bir ku-
rum olmam›z gerekti¤i idi. Yar›n›n
kurumu olmak istiyorsak hemen bu-
gün ifle koyulmal›yd›k.

Bu amaçla kendi aram›zda, as›l
görevlerimize ek olarak çeflitli çal›flma
guruplar›, “tak›m”lar oluflturduk. Ön-
ce, çok önemli “kritik” buldu¤umuz ba-
z› ifl unsurlar›m›z› belirledik. Bu do¤-
rultuda mevcut ifl süreçlerimizi (pro-
cess) analiz etmeye bafllad›k. Mevcut
süreçlerde verimlili¤i düflüren nokta-
lar› fark ettik. ‹fl süreçlerin birbirine
paralel ve uyum içinde çal›flmas›n›
sa¤lamak için gereken dan›flmanl›k
ve e¤itim hizmetlerini sat›n ald›k. 

Tasar›m tak›mlar›n›n üyeleri her
hafta düzenli olarak aralar›nda topla-
n›p “is” (mevcut durum) ve yol hari-

Hizmetiçi E¤itim

Seferberli¤i
B. Cemal Rodoplu*
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talar› çizdiler. Topland›klar› oda ve
salonlar adeta mühendislik ofisine
veya tren gar› flefinin harekat odas›-
na döndü. Y›lmadan, azimle çal›flt›-
lar, Kurum’un mesai saatlerinin %
20’sinden fazlas›n› almamak koflu-
luyla, ve ço¤unlukla fazla mesai ya-
parak… Güvenlik memuru, çayc› ve
odac›lardan bile erken geliyorlard›
Kuruma bu tak›mlarda görevli üyeler.
Çünkü, uymalar› gereken bir çizelge
“takvim” vard› önlerinde. 

Halen yeni ifl süreçlerinin dökü-
mantasyonu ve prosedürlerin yaz›l-
mas› aflamas›nda; yani yolun üçtebi-
ri’nde bulunuyoruz… Öbür taraftan
Kurumda normal, rutin ifl ak›fl›m›z
devam ediyor. Rol ve sorumluluk
matrisi oluflturulmas› ve her 3 sevi-
yede performans kriterlerinin belir-
lenmesi ile “mutlu sona” biraz daha
yaklafl›lm›fl 2002 Ekim bafl›nda. Ve-
rimlili¤imizi artt›rmak, rekabet üstün-
lü¤ü elde etmek birinci ana hedefi-
miz. Ö¤rendik ki “kendi iflimizi kendi-
mizin eskitmesi, bunu rakibe b›rak-
maktan hem daha ucuzdur hem de
kârl›” (Peter Drucker)…

K›sacas› flu s›ralarda Albaraka
Türk, gelece¤inin tarihini yazacak
olanlara sa¤lam bir temel haz›rla-
makla meflgul har›l har›l. Farkl› bir
kulvarda, farkl› bir kültürle, farkl› bir
lider olma azmiyle ç›kt›k yola. Yani,
ç›kt›k aç›k al›nla…

3. MANAGEMENT TRA‹NEE
(MT) E⁄‹T‹M‹

Kurumsal ihtiyac›m›z nedeniyle
ifle almaya karar verdi¤imiz 6 müfet-

tifl yard›mc›s› görevi için 2000’den
fazla gençten baflvuru ald›k. Adayla-
r›n mezun oldu¤u okul, yafl, yabanc›
dil ve askerlik durumlar›n› göz önüne
alarak yapt›¤›m›z ön-eleme sonu-
cunda 350 kifliyi “müfettifl yard›mc›l›-
¤›” seçme s›nav›na ald›k. Müfettifl ol-
masa bile di¤er departman ve flube-
lerimizde görev alabilece¤ini bildiren
adaylar aras›nda yaz›l› s›nav› kaza-
nan 63 aday› sözlü s›navdan geçire-
rek toplam 24 “trainee”yi Kurumumu-
za kazand›rd›k. Üst yönetimin yeni
düsturu olan “her memuru yar›n ge-
nel müdür olacakm›fl gibi e¤it…”
prensibine uygun bir e¤itimden geçir-
mek amac›yla bu 24 MT’ye çok özel
ve yo¤un bir program uygulad›k. 

Öncelikle Bayrampafla’daki E¤i-
tim Merkezimizde kendilerini iki ay
boyunca adeta karantinaya ald›k.
Bilgi bombardman› yaparak çeflitli
e¤itim modülleri yard›m›yla çal›flma
yapt›k. En sonunda bilgisayar kul-

lanma becerileri de ve-
rerek kendilerini ça¤-
dafl rekabete haz›rla-

d›k. Onlar da biz de, kendimizi art›k
daha güçlü ve yüksek moralli hisse-
diyoruz. ‹yi biliyoruz ki haks›z reka-
bet gibi bir ahlaks›zl›¤a gerek kal-
maks›z›n “ça¤dafl rekabet” yap›labi-
lir, yap›lmal›d›r…

fiu f›kray› art›k bütün MT’lerimiz
biliyor: 

‹ki arkadafl (A ve B) ormanda do-
lafl›rken bir arslan görürler, O da
gençleri görmüfl, ifltah› kabarm›flt›r.
Gençlerden biri çok korkar ve son
dualar›n› m›r›ldanmaya bafllar. Öbür
genç ise ayakkab›lar›na do¤ru ham-
le ederken aralar›nda flu konuflma
geçer:

A: Saçmalama kardefl, ayakkab›-
lar› b›rak›p sen de dua etsen iyi
olur…

B: Hay›r ben kaçaca¤›m, gücü-
mün yetti¤i kadar; iyi koflar›m ben.

A: Arslandan h›zl› m› koflaca¤›n›
san›yorsun yoksa?

B: Hay›r… Ama senden h›zl› kofl-
sam bana yeter… ■

* Kurumsal Bankac›l›k Müdürlü¤ü, Müdür Yard›mc›s›

Ö¤renmenin de maliyeti vard›r

Önceden ö¤renenler indirimli fiyattan ö¤renir; 

Otoriteden ö¤renenler özgürlük bedeliyle ö¤renir; 

Deneyerek ö¤renenler etiket fiyat›ndan ö¤renir;

Hayattan ö¤renenler gecikme zamm›yla ö¤renir;

Hayattan da ö¤renmeyenler bofla gitmifl hayatlar›yla ö¤renirler.

Arthur Miller
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‹SLAM BANKALARI HALKLA
‹L‹fiK‹LER ANLAfiMASI GENEL
KURULDA KABUL ED‹LD‹

Bahreyn’de yerleflik Faizsiz Ban-
ka ve Finans Kurumlar› Genel Kon-
sülü (GCIBFI) baflkan› Say›n Sheikh
Saleh Kamel’in, Bat›ya yönelik bir
medya kampanyas› bafllatmak ama-
c›yla “güçlü ba¤lant›lar›” olan Was-
hington’da yerleflik bir halkla iliflkiler
(PR) firmas›yla anlaflma imzalad›¤›
bildirildi. Kampanyan›n hedefinin, fa-
izsiz bankac›l›k ve finans sektörünün
imaj›n› de¤ifltirmek ve bu sektörün
Bat›da daha iyi tan›nmas›n› sa¤la-
mak oldu¤u belirtildi. Bu kampanya
ba¤lam›nda büyük bir faizsiz finans
konferans› ve faizsiz finans sektörü
liderleriyle ABD’li politika üreticilerini
bir araya getirecek olan toplant›lar
düzenlenecek. Ayr›ca, faizsiz banka-
c›l›k üzerine bir video film de yap›la-
cak. Bir enformasyon ve finans reh-
beri, bir web sitesi ve elektronik bül-

ten (e-bülten) haz›rlanmas› gibi plan-
lar hayata geçirilmifl durumda. 2002
y›l› bafllar›nda, GCIBFI bu amaçla 2
milyon Dolarl›k bir fon oluflturmaya
çal›flt›¤›n› aç›klam›flt›. 

TAYLAND DA FA‹ZS‹Z F‹NANSA
YATIRIM YAPIYOR

Thai Savings Bank’ten Taylandl›
Krung Thai bankas›nda Faizsiz Fi-
nans hizmetleri sunmaya haz›rland›-
¤› bildirildi. Nüfusunun %10’u müslü-
man olan Tayland, müslüman vatan-
dafllar›n›n tasarruflar›n› Malezya
bankalar›nda de¤erlendirmelerini
önlemek amac›yla ülkede faizsiz fi-
nans imkanlar›n› yayg›nlaflt›rmaya
çal›fl›yor. Bu amaçla, ulusal çapta
467 flubesi bulunan Krung Thai ban-
kas›n›nda faizsiz finans hizmetlerini
vermesini sa¤lad›. Uzun vadede,
özellikle Körfez ülkelerinden alaca¤›
destekle tamamen faizsiz finans hiz-
metlerini sunabilecek bir faizsiz ban-
ka kurma çal›flmalar›n›n da sürdürül-
dü¤ü bildirildi. 

MALEZYA FA‹ZS‹Z F‹NANS
SEKTÖRÜNDE ÖNCÜLÜ⁄E
OYNUYOR

Malezya Merkez Bankas›n›n
(BNM) faizsiz bankac›l›¤› sembolize
eden ulusal bir logo üretti¤i bildirildi.
Gerçeklefltirilen Faizsiz Bankac›l›k
ve Takaful Haftas› (IBTW) ba¤lam›n-
da piyasaya sürülen logonun faizsiz
bankac›l›k sektöründe birlikteli¤i
sa¤lamak, sektörün daha iyiye do¤ru
geliflmesine imkan vermek ve etkile-
yici bir kampanya yürütebilmek için
oluflturuldu¤u aç›kland›. Bu logo,
Malezya’da piyasa sürülen tüm faiz-
siz finansal ürünler üzerinde kullan›-
lacakt›r. 

KÂRLAR ARTTIKÇA
MALEZYA’DA FA‹ZS‹Z F‹NANS
SEKTÖRÜ GEL‹fi‹YOR

Faizsiz bankac›l›kla ilgili hukuki
çat›y› sa¤lamlaflt›rmak ve faizsiz
bankac›l›kta operasyonel etkinli¤i
artt›rmak için Malezya Merkez Ban-
kas› (BNM) baz› düzenlemeler yapt›. 

• Faizsiz bankac›l›k uygulamalar›-
n› gelifltirmek isteyen konvansiyonal
bankalar anakapitalin minimum yüz-
de 4’ünü ve risk a¤›rl›¤› sermayesi,
faizsiz bankac›l›k için ay›rd›klar› port-
föylerinin yüzde 8’i kadar olmal›d›r. 

• Tam fleffafl›¤› ve aç›kl›¤› sa¤la-
mak için faizsiz bankalar, faizsiz
bankac›l›kta portföyü ifllemlerinde
sermaye yeterlili¤i sunumlar› ayr›ca
yap›lmal›d›r. ■

* Kurumsal Bankac›l›k Müdürlü¤ü
Çeviri: ‹slamic Banker

Dünyada Faizsiz Finans Sektöründen

Haberler
Dünyada Faizsiz Finans Sektöründen

Haberler
ÇEV‹R‹:  Feyzullah Orman*



‹nternet

Adresleri
Websitesi : http://www.hifip.harvard.edu
E-posta : hifip @ fas.harvard.edu
Konu : ABD’deki Harvard Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren HIFIP

Program› (Harvard Islamic Finance Information Program) ile ilgili tüm
ayr›nt›lar.

Websitesi : http://www.marc.com.my
E-posta : marc @ marc.com.my
Konu : Malezya’da özel sektör taraf›ndan kurulmufl olan bir derecelendirme

raiting ajans›; faizsiz sisteme uygun olarak ülke içinde veya d›fl›nda
çal›flan yüzlerce flirketin analizi, derecelendirmesi, vbg.

Seçkin ‹nternet

Adresleri

Websitesi : http://www.failaka.com
E-posta : main @ failaka.com
Konu : Internet bankac›l›¤›n› faizsiz sisteme uygun biçimde yapmak amac›yla

Kuveyt’li ve Amerika’l› ifl adamlar›n›n sermayesi ile fiikago’da 1996’da
kurulan bir flirketin sitesidir. Özellikle teknoloji ve risk sermayesine dö-
nük piyasalarda dan›flmanl›k hizmetleri verir. Silikon Vadisi giriflimlerine

finansman veya etik yat›r›mc›/ortak bulur.

Websitesi : http://www.islamiq.com
E-posta : info @ islamiq.com
Konu : Londra, NewYork, Kuwait,

Kuala Lumpur’daki (Malez-
ya) flirketler ve hukuk bürolar› nezdinde derlenen son haberler, bas›n
bültenleri, reklam ve duyurular, zekat ödemeleri, dini soru ve cevaplar;
dünya çap›nda borsa yat›r›mlar› (‹slama uygun hisse senetleri ve yat›r›m
fonlar›) DJIM (*) endeksinde flirketlerin yak›n takibi, vbg. bilgileri sunar.
(*) DJIM= dow jones islamic market index.

Websitesi : http://www.azzadfund.com
E-posta : azzad @ azzadfund.com
Konu : Amerikan ekonomisinde borsa yat›r›mc›s› Müslümanlara dan›flmanl›k

hizmeti veren, özellikle DJIM(*) merkezli alternatif yat›r›m ve etik fon pa-
ketleri öneren “Azzad Growth Fund Ltd” flirketinin sitesidir. 

* D›fl ‹fller Müdürlü¤ü, Uzman

Murat Çetinkaya*
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Yürüyorduk ama gözlerimiz A¤-
r›’n›n dumanl› bafl›ndayd›. ‹lk gün
için araçtan indikten sonra 3 saatlik
bir yürüyüfl yeterliydi. A¤r›’da ilk ça-
d›rl› dura¤›m›z olan Yeflil Kamp’a
ulaflm›flt›k.

3200 kamp›na yeflil kamp diyor-
lar. Yeflil bir çay›rdan oluflan belki de
o bölgede tek yer. Ö¤leden sonra
eriyen karladan oluflan dereden su
ak›yor, gece de dondu¤u için kesili-
yor. Çad›r›m› hemen kurup akflama
kadar bol bol çevre gezisi yapmal›-
y›m. A¤r›y› cümle cümle içime çek-
meliyim, hem de aklimatizasyon için
gerekli olan uyumu hemen sa¤lama-
l›y›m diye düflünüyorum. Albaraka
bayra¤›n› çad›r›m›n yan›ndaki kaya-
ya serdim.

* * *
Akflam: Temiz, dingin ve yal›n bir

gökyüzü sofras› gibi iniyordu üstü-
müze. Uzat›p avuçlar›m›, sessizli¤i-
ne dokunuyorum gecenin. Kentlerde
yaflamaya al›flt›¤›m›z kirli karanl›k-
tan o denli farkl› ki. Korkmak, ürk-
mek ve ürpermek mi gerekli, yoksa
çad›r›m›n kap›s›n› aç›p karanl›¤› bu-
yur mu etmeliyim içeri?

Hava güzeldi, çevre güzeldi, y›l-
d›zlar ve gece güzeldi ama uyuyup
dinlenmeliydim. Hemen yatt›m. Ha-
va so¤uk de¤ildi. Uyku tulumumda
hafif terleyerek yatt›m. Rahat bir ge-
ceydi benim için. 

Yaz aylar›nda da¤ sabahlar› tarif-
lere s›¤mayacak denli güzel olur.
Günefl da¤lar›n ard›ndan yeni bir
umut, yeni bir hayat, yeni bir uygarl›k
gibi do¤ar. Ola¤anüstü bir yaflama
sevinci verir insana. Erken saatlerde

uyan›p çad›r›mdan ç›kt›m. Kamp
sessizlik içinde sabah uykusunu al›-
yordu. Ben ad›mlar›m aç›ls›n diye
çevreyi flöyle bir dolaflt›m. Sonra
mat›m› çad›rdan al›p serdim çay›ra
ve küçük kahve oca¤›m› ç›kard›m.
Bir sabah kahvesine ne denir bura-
da. Eyvallah denir. 

* * *
Yüksek bir da¤›n yamac›nda 4200

metrenin sanki bir önemi yokmufl gibi
geliyor insana ama bu rak›m›n Erci-
yes, Kaçkar, Süphan, Reflko gibi Tür-
kiye’nin en yüksek zirvelerinden daha
yukar›da oldu¤unu düflününce nere-
lere ç›kmak üzere oldu¤umuzun far-
k›na var›yoruz. Bir an önce bu rak›m›
yakalama heyecan› bizi biraz grup di-
siplininden uzaklaflt›r›yor ama rehbe-
rin sert ikaz›yla hizaya geliyoruz ve
tek s›ra halinde ilerliyoruz. Gözlerimiz
Altimetrelerde. Hepimizin ç›kt›¤› en
fazla yükseklik olan 3937 Kaçkar zir-
ve rak›m›n› afl›nca kendi rekorumuzu
aflma duygusuyla oley çekiyoruz. Bir
de bunu 4000 metrede yapaca¤›z.
Yaklafl›k 4 saat sonra 4200 metre
kamp›na ulafl›yoruz. 

* * *
Da¤c›l›k hayat›mda

bu irtifada ilk kez kamp
yapaca¤›m, çad›r kurup
uyku tulumunda gecele-
yece¤im. Bunun için he-
yecanl›y›m. 

Hemen çad›r›m› ku-
ruyorum. Yaklafl›k 2 da-
kikada çad›r›m› kurabili-
yorum. Eflyalar›m› yer-
lefltirip çevreye bak›yo-
rum. Tafl y›¤›nlar› aras›

ama o bölgedeki tek kamp at›labile-
cek düz alan. Çok yak›nda akan kar
suyu var. ‹çecek ve kullanacak suyu-
muzu oradan temin edece¤iz. Hava
çok kötü de¤il gibi iken birden kar
ya¤maya bafllad›. ‹nan›lmaz bir flö-
lendi benim için. Hava öylesine h›zl›
de¤ifliyor ki anlafl›lmaz bir durum.
Ans›z›n yamaçtan sis akmaya bafll›-
yor ve görüfl alan›n› kapat›yor ›s› h›z-
la düflüyor sonra sis çekilip, güzel
günefllik bir hava olufluyor. Uzakta
Küçük A¤r›; yaln›z, hüzünlü ve deli-
kanl›. Ama sanki ben buraday›m der-
cesine öyle güzel görsel tablolar ser-
giliyor ki ondan gözlerimi alam›yo-
rum. Tepesine toplad›¤› sisler aç›l›-
veriyor, zarif bir huni olarak karfl›m›-
za ç›k›yor. Sonra yamaçlar›nda ola-
¤anüstü ›fl›k k›r›lmalar›yla ele¤im-
sa¤ma görüntüleri veriyor ama daha
foto¤raf makinam›z› ç›karmaya f›rsat
kalmadan görüntü yok oluyor. Karfl›-
l›kl› bu küçük oyunlarla hofl saatler
yaflarken kimimiz çad›rlar›m›zda din-
leniyoruz, kimimiz de yemek yap›yor. 

Yemeklerimizi kar ya¤›fl›, birden
basan sis, birden açan günefl hava
de¤iflimleri alt›nda yiyoruz ve gece

Ali Göçer Gelebek*

Deneme

A¤r› Da¤›’nda
Albaraka Türk

A¤r› Da¤›’nda
O da¤ benim olmufltu. Ben oray› fethetmifltim. Benim belle¤imde ulafl›lmaz olmaktan

ç›km›flt›. Albaraka bayra¤›n› açarak çal›flt›¤›m kurumun da oray› fethetme
duygusuna kat›lmas›n› arzu etmifltim. Tabi o bayrakla birlikte arkadafllar›m›n da. 
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Deneme

03.00 de kalk›p zirve için haz›rlan-
mak üzere çad›rlar›m›za çekiliyoruz.

* * *
04,30 da yola ç›km›flt›k. Büyük

gündü. Zirve günüydü. Gece a¤›r ve
vakur bir sonsuzluk olarak üstümüzü
örtmüfltü. Tanr› geceyi hepimize örtü
k›lm›flt›. Biz örtümüzden s›yr›l›p o de-
rin sonsuzluk içinde a¤›r a¤›r ilerliyor-
duk. Vücut metabolizmam›z›n uyum
sa¤lamakta zorlanmas›yla bafl a¤r›s›
mide bulant›s›na dönüflen yüksekli¤i
tafl›maya çal›fl›yorduk. Bu arada ya
zirveye ç›kamazsam sorusu beynim-
de kar›ncalanmalar oluflturuyor.
Ayaklar›m›z›n alt›nda kar›n mus›k›si,
kulaklar›m›zda rüzgar›n u¤ultusu bir
ince zarif düflmana karfl› dikkatli ol-
man›n bilinciyle a¤›r a¤›r t›rman›yor-
duk geceyi yararak. 

Gece mavisi, kar›n ay-
d›nl›¤›na eklenince kent-
lerde karfl›laflamayaca¤›-
m›z ve kentlilerin tan›ya-
mayaca¤› bir güzel ay-
d›nl›k ç›k›yor karfl›m›za.
Do¤a, bu mavi tülle örtü-
lüyor ve biz hiç bir ›fl›¤a
ihtiyaç duymadan yürü-
yoruz. Her ad›m hayat›m-
da bir ilki yaflat›yor bana.
Bu heyecan› duymak ve
bir farkl›l›¤› yaflamak
duygusu içinde ilerliyo-
rum. Her ad›m›mdaki ilk
olma durumu flu: Her ad›m da biraz-
c›k daha yükseliyorum. Ve her ad›m-
da kendime ait rekoru k›r›yorum.

Dik yokuflta yürümek oldukça zor-
luyor bizi. Nefes al›fllar›m›z çok h›zl›.
Eksik kalan oksijen ihtiyac›m›z› gider-
mek için daha h›zl› nefes al›yoruz.
Zirve gözüküyor ama zirve ile aram›z-
daki mesafe sürekli uzuyor. Her bitir-
di¤imiz mesafe kadar yeni bir mesafe
ç›k›yor karfl›m›za. Rehberler söyle-
miflti; zirveyle aram›zdaki uzakl›¤›n
kamp yerinden gözüken uzakl›¤›n 5-6
kat› oldu¤unu. Tek tek afl›yoruz katla-
r›. Sabah 4.30 da yola ç›km›flt›k ve
saat 10 a geliyordu. 4900 metreye
ç›km›flt›k. Art›k vücudumuz iyice a¤›r-
laflm›fl beynimiz bas›nçtan vurmaya
bafllam›flt›. ‹nönü tepesinin alt›nday-
d›k. Buras› ana zirveye giden bir s›rt-

t› ve tamamen buzuldu. ‹ki rehber sa-
bit hat kurmak üzere ilerledi biz de
öteki rehberlerin eflli¤inde krampon-
lar›z› haz›rlamaya bafllad›k. Art›k en
küçük bir flakan›n bile olamayaca¤›
bir noktadayd›k. Tam ‹skender I¤-
d›r’›n kayd›¤› yatay geçiflteydik. Tek
tek sabit hata girip ilerliyorduk. Hattan
ç›kan arkadafl zirvenin alt›ndaki düz-
lükte dinlenmeye çekiliyordu.

‹lk kez bir buzul üzerinde sabit ha-
ta giriyorum. 30 santimlik buz vidalar›-
n›n ucundayd›k art›k. Buz çatlaklar›n›n
›slak ve vahsi nefesi ayaklar›mdan
beynime çekilen kan gibi içimi ürperti-
yordu. Böyle bir yerden kayman›n ne
derece riskli oldu¤unu düflünüyordum. 

Sessizlik bir ç›¤l›k gibi içimi yar›-
yor. Yaflas›n sessizli¤in katlana kat-
lana içimizde birikip gidifli. Sessizli-

¤in içinde kardelen gibi açan düfl çi-
çekleri yaflas›n, ve sessizli¤in içinde
büyüyen dua. Yaflas›n içimizde bir
çoban kaval› gibi derinleflen sessiz-
lik. Ve ben sessizli¤imi al›p doya do-
ya yafl›yorum. Kimseler dokunam›-
yor ona. Bir özgürlük an› olsa gerek.

Zirvede bir kaya gibi duran sessiz-
lik, acaba ben onun peflinde miyim?

Sabit hattan ç›kt›ktan sonra iki
grup halinde ipe girdik ve son 100
metreyi ipte ç›kaca¤›z. ‹kinci grubun
bafl›nda ben var›m. ‹pi çekiyorum,
yorulan olursa ip geriliyor ve duruyo-
rum. Adrenalinin sarhofl edici yükse-
lifli alt›nda sessizce içimize gömül-
müfl olarak kranpomlardan ç›kan kar
ve buz sesini dinliyoruz. Ve hepimi-
zin odakland›¤› zirveyi içimize kaya
gibi oturtmufl ona do¤ru ç›k›yoruz.

Hepimiz için o son 100 metre bit-
mez bir zorlukta geçti. Her 10 ad›m-
da duruyor ve grubun dinlenmesini
sa¤l›yordum. Aceleye gerek yoktu
çünkü 15 dakika sonra da ç›ksak da
olurdu, çünkü as›l olan ç›kabilmekti.
Zirve hemen önümüzde ama a¤›r
a¤›r yaklafl›yoruz ona. Sinemada bir-
birine kavuflmak için koflan iki sevgi-
linin yavafllat›lm›fl çekimde verilmesi
gibi yaklafl›yoruz. Son metrelerde
dayanamay›p ipten ç›k›yor ve kendi-
mi zirvenin kollar›na at›yorum.

‹flte zirvedeyim. Anadolu’nun,
Balkanlar’›n ve Avrupa’n›n tepesin-
deyim. Bu duygu insan› allak bullak
etmek için yeterli de¤il mi? Bütün
duygular›m›n özeti olarak tutup Ezan
okuyorum. O manevi iç dinginli¤in
doru¤una ulafl›yorum. Hiç flüphesiz

o doruk ç›kt›¤›m›z a¤r›
zirvesinden çok daha
yüksek.

‹flte zirvedeyim: Bir
uzun hava kadar hüzün-
lüyüm

Fethetmek güzel bir
duyguymufl, tarih kitapla-
r› bunu yazmad›lar, yafla-
d›m ö¤rendim. Zirve duy-
gusu manevi bir ortamd›
onu yafl›yorduk. Orada
olma duygusu, orada ol-
du¤umuzu bilme duygu-
su. Bir efsaneyi keflfet-

me, fethetme duygusuydu. Milyon-
larca insan içinde orada olma ayr›ca-
l›¤›n› yaflayan say›l› insan aras›na
kat›lma duygusuydu, baflarma duy-
gusuydu. Ve biz oradayd›k. Art›k biz
de yoktu ben oradayd›m. O da¤ be-
nim olmufltu. Ben oray› fethetmifltim.
Benim belle¤imde ulafl›lmaz olmak-
tan ç›km›flt›. Albaraka bayra¤›n› aça-
rak çal›flt›¤›m kurumun da oray› fet-
hetme duygusuna kat›lmas›n› arzu
etmifltim. Tabi o bayrakla birlikte ar-
kadafllar›m›n da. Sislerin aras›nda
dalgalanan Albaraka Türk bayra¤›na
bakt›m bir süre. Fazla kalamazd›k.
Hüzünlü olacakt› dönüfl ama zorun-
luydu. Ve biz gökyüzüne veda edip
inifle geçtik. ■

* Kurumsal Bankac›l›k Müdürlü¤ü, Müdür Yard›mc›s›
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Haberler

ADANA fiUBES‹ YEN‹LEND‹
Günümüz ifl dünyas›nda kendini

yenileyebilen de¤iflime ve geliflime
aç›k firmalar›n daha fazla rekabet
gücünü elde edebildikleri ve müflte-
ri memnuniyetini ancak geliflimi ya-
kalayarak sa¤layabilece¤i herkesce
kabul edilen ortak bir kanaattir. Al-
baraka Türk’de bu düflünceden ha-
reketle önem verilen konular›n ba-
fl›nda de¤iflim ve geliflim gelmekte-
dir. Bu, hem hizmetde ana de¤eri
üreten insan için hem de hizmetin
üretildi¤i çal›flma mekanlar› için ge-
çerlidir. Çal›fl›lan mekanlar çal›flan-
lar›n ifl motivasyonunu belirledi¤i
kadar hizmeti sat›n almak için gelen
müflterinin de memnuniyetini olufl-
turan bir bütünün parças›d›r diyebi-
liriz. Buradan hareketle Albaraka
Türk’de de¤iflim ve geliflimin yeni
adresi Adana fiubesi oldu. fiubeleri-
mizde uygulamak üzere belirlenen
yeni konsept ve mimari tasar›m
Adana fiubesinde hayata geçirildi.
Adana ve Antalya flubelerimizde ha-
yata geçen yeni tasar›m zamanla
di¤er flubelerimizde ve genel mü-
dürlük birimlerimizde de uygulama-
ya bafllanacak.

ANTALYA fiUBEM‹Z
YEN‹ YER‹NDE

Özel finans kurumlar› içerisinde
Türkiye’nin geneline yay›lm›fl flubele-
riyle faizsiz bankac›l›¤›n öncülü¤ünü
yapan Albaraka Türk, Antalya müflte-
rilerine daha rahat ve daha h›zl› ban-
kac›l›k hizmetlerini götürebilmek, gün
geçtikçe geliflen ve büyüyen Antalya
ve Antalyal›lar›n ihtiyaçlar›n› sorun-
suz karfl›layabilmek amac›yla yeni
flube konsepti ve tasar›m›yla birlikte
art›k Milli E¤emenlik caddesindeki
yeni yerinde. Aç›l›fla Genel Müdürü-
müz Sn. Fehmi Ak›n, Genel Müdür
Yard›mc›lar›m›z, Birim Müdürlerimiz
ve ifl dünyas›ndan seçkin simalar ka-
t›ld›lar. Aç›l›fla gelen konuklar›m›z ye-
ni flube yerinin Antalyal›lara hay›rl› ol-
mas› temennisinde bulundular.

2003 TAKV‹M ÇALIfiMASI 
TAMAMLANDI

Her y›l boyu Albaraka Türk’de ya-
flad›¤›m›z telafl bu sene de fazlas›y-
la kendini gösterdi. Bu telafl bu sene
haz›rlanacak takvimimizde hangi ko-
nuyu seçelim, hangi çal›flmayla
müflterilerimize ulaflal›m sorular›na
aranan cevab›n tatl› telafl›yd›.* Öyle
bir çal›flma yapal›m ki hem Türk-‹s-
lam sanat›n› ve izlerini yans›tabilsin,
hem de insanlar bir sene boyunca
duvardan indiremesinler. Her sene
bizim içimizde gerçekleflen bu aray›fl
yine hat çal›flmalar›nda karar k›l›n-

mas›yla sonland›. Çünkü hat gerek
tafl›d›¤› estetik de¤er anlam›nda ge-
rekse Türk-‹slam sanat›n› yans›tan

bir sembol haline gelmesi aç›s›ndan
önemli bir sanat dal›. Buradan hare-
ketle de¤erli hattat›m›z Mehmet Öz-
çay beyefendiye ait alt› önemli hat
çal›flmas›n› siz de¤erli dostlar›m›za
sunma imkan› bulmufl olduk.

* 18 y›ll›k Albaraka Türk tarihinde ecdat yadi-
gar› tarihi su yollar›ndan hat örneklerine, dünü
ve bugünü birlikte yans›tt›¤›m›z orjinal ‹stan-
bul gravürlerinden, Hicaz Demiryolu fotograf-
lar›na kadar kültürel motiflerimizi tafl›yan tak-
vimler her sene duvarlar›m›z› süslemiflti.

‹fiADAMLARI GELENEKSEL
‹FTAR YEME⁄‹NDE B‹R ARAYA
GELD‹LER

Albaraka Türk ile ifladamlar›m›z
iftar yeme¤i için bu y›l ‹stanbul Grant
Cevahir ve Ankara Hilton’da bir araya
geldiler. Her bir davetimize tekstilden
sanayiye, inflaattan ulafl›ma kadar
500’ün üzerinde konuk kat›ld›. Anka-

Haberler
Albaraka’dan

Haberler
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Haberler

ra’daki yeme¤imizde ifl dünyas›n›n
yan› s›ra siyaset dünyas›ndan da
önemli isimler yer ald›. Ramazan›n
heyecan ve coflkusunu dostlar›m›zla
paylaflmak amac›yla biraraya geldi-
¤imiz iftar yemeklerinde ifladamlar›-
m›z da birbirleriyle bol bol sohbet et-
me imkan›n› yakalam›fl oldular. Sek-
törün ilk ve en büyük finans kuruluflu
olmas›yla birlikte bilgi ve tecrübemin
sembolü haline gelen Albaraka
Türk’de önem verilen konular›n ba-
fl›nda, bu bilgi ve tecrübenin ifl
adamlar› ve ifl çevreleriyle paylafl›-
mas› gelmektedir. Albaraka Türk ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen bu tür orga-
nizasyonlar sözkonusu arac› gerçek-
lefltirmeye dönük önemli vesileler
olarak görülmektedir.

BROfiÜRLER‹M‹Z YEN‹LEND‹
Kurum faaliyetlerimizin müflterile-

rimize daha kolay ve anlafl›lan bir
flekilde anlatabilmek amac›yla haz›r-
lanan yeni broflürlerimizin çal›flmala-

r› tamamland›. Fon Top-
lama, Fon kullan-

d›rma, Kredi
Kartlar›, D›fl ifl-

ler, Leasing in-
ternet Bankac›l›-

¤›, Araç ve Konut
finansman› gibi

gerek kurumsal
gerekse birey-

sel bankac›l›k
alan›nda yer alan

genifl bir ürün yelpazesini
içine alan çal›flmalar›m›z, sonbahar
dönemi içinde gerçeklefltirilen ileti-
flim kampanyam›zda kullan›lan rek-
lam konsepti içinde haz›rland›. “Al-
baraka Türk Türkiye’nin Kalbinde”
ana mesaj› televizyon ve radyo’da
yada gazetelerde oldu¤u gibi masa-
üstü çal›flmalarda da sürdürülerek
iletiflim dilinde bir bütünlük sa¤lan-
m›fl olunacakt›r.

T‹YATROYA TAfiINDIK
Albaraka Türk’de spor faaliyetle-

rinde kendini gösteren sosyal birlik-
telikler, kültürel sahalara tafl›nmaya

baflland›. Günün büyük bölümünde
bir arada bulunan ifl arkadafllar› ola-
rak sosyal hayat›n içinde, ifl konula-
r›n›n d›fl›nda bir araya gelerek çal›-
flanlar aras›nda befleri iliflkileri gelifl-
tirmek amac›yla kültürel etkinliklerde
de art›k birlikteyiz. Bu amaçla kurum
içinde düzenlenen tiyatro günlerine
kat›l›m oldukça yüksek oldu. ‹stan-
bul’daki flubelerimizden ve genel
müdürlü¤ümüzden tüm çal›flanlar›-
m›z›n eflleriyle birlikte kat›labildi¤i or-
ganizasyona 200’e yak›n kifli kat›ld›.
‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi ta-
raf›ndan sahnelenen H. Baytçe¤in
yazd›¤› “Kufl Operasyonu” ve N. Fa-
z›l K›sakürek’in yazd›¤› “Bir Adam
Yaratmak” isimli oyunlarda buluflan
çal›flanlar›m›za bu tür etkinliklerin
devam edece¤ini müjdeleriz.

EN CENT‹LMEN TAKIM 
ALBARAKA TÜRK

Özel Finans Kurumlar› aras›nda
ilki gerçeklefltirilen "Finans Kurumla-
r› Dostluk Turnuvas›" sonuçland›. 28
Eylül 26 Ekim tarihleri aras›nda bafl-
layan turnuvaya Albaraka Türk, Fa-
mily Finans, Kuveyt Türk, Asya Fi-
nans ve Anadolu Finans Kurumlar›-
na ait futbol tak›mlar› kat›ld›. 

Ayn› sektörde faaliyet gösteren
Özel Finans Kurumlar› aras›nda ya-

flanan hizmet yar›fl› bu kez yeflil sa-
halara tafl›nan sampiyonluk yar›fl›na
dönüfltü. Finans Kurumlar› aras›nda
varolan finansal iliflkilerin sosyal ha-
yata da tafl›nabilmesi ayr›ca sözko-
nusu kurumlar›n de¤iflik birimlerin-
deki çal›flanlar›n tan›flarak kaynafl-
mas› amac›yla organize edilen tur-
nuva Kuveyt Türk’ün flampiyonlu-
¤uyla sona erdi. 

Turnuva boyunca tek bir kart bile
görmeyerek turnuvan›n asli amac›-
na uygun bir tak›m ruhu sergileyen
Albaraka Türk tüm finans kurumlar›
aras›ndan s›yr›larak turnuvan›n en
centilmen tak›m› unvan›n› ald›. Al-
baraka Türk ad›na ödülü al›rken ko-
nuflan ‹brahim Usul turnuvan›n
amac›yla bütünleflen bir tak›m ol-
maktan ve bu ödülü almaktan ku-
rum olarak onur duyduklar›n›, ve bu
tür organizasyonlar› sadece futbol-
da de¤il di¤er bütün branfllarda da,
gerçeklefltirmeyi temenni ettiklerini
belirtti.

GSM POSLAR H‹ZMETE G‹RD‹
Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤ü

bünyesinde çal›flmalar› yürütülen
GSM POS’lar hizmete girdi. Kredi

kart› kabul eden tüm iflletmeler için
düflünülen GSM POS herhangi bir
kablo ba¤lant›s›na ya da mekana
gerek duymadan diledi¤iniz yerden
kredi kart› ödemesi kabul etmenizi
sa¤l›yor. Kullan›m kolayl›¤› ve pra-
tikli¤i sa¤layan cihazlar Bireysel
Bankac›l›k Müdürlü¤ü bünyesinde
çal›flmalar›n› sürdüren Üye ‹flyeri
(POS) Servisi taraf›ndan kullan›c›ya
ulaflt›r›l›yor. 
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Adapazar›

Sakarya ilinin tarihine bakt›¤›-
m›zda Roma dönemine kadar da-
yand›¤› görülmektedir. Roma dö-
neminden sonra M.395 y›l›nda
Romal›lardan Bizans ‹mparatorlu-
¤unun egemenli¤ine girmifltir. 

Sakarya ve çevresi Anadolu-
muzun bat›da ilk Türk egemenli¤i-
ni kazanan yer olma özelli¤i hüvi-
yetini de tafl›maktad›r. 

Osmanl› Devletinin kurulmas›n-
dan hemen sonra önce Mekece ve
Pamukova daha sonra Geyve ve
Trakl› ard›ndan da Akyaz› ve Sapan-
ca Osmanl› topraklar›na kat›lm›flt›r.
Osmanl› döneminde ‹zmit’e ba¤l› bir
köy olan Adapazar› (1568), 1742 y›-
l›nda bucak, 1852 y›l›nda ilçe ve
1954 y›l›nda da il olmufltur. 

Sakarya ülkenin en verimli ovas›
(Akova 1000 y›lda oluflmufltur.) üze-
rinde kurulmufl olup, merkezde m›-
s›r, fleker pancar›, ve kabak yetifltiril-
mektedir. 

‹lçelerde ise her türlü sebze ve
meyve yetifltiricili¤i yap›lmaktad›r.
Marmara bölgesinin iklim özelliklerini
tafl›yan ilin deniz seviyesinden yük-
sekli¤i 31 m, yüz ölçümü ise 4431
km2’dir. 

Do¤a güzelli¤i, kumsallar›, plajla-
r› ve mevcut turistik tesisleri ile görül-
meye de¤er bir yer olan Sakarya,
yörenin günü birlik deniz ihtiyac›n›

karfl›lad›¤›ndan ve özellikle ‹stanbul
ve Ankara gibi yak›n yörelerde yafla-
y›p hafta sonunda sakin bir tatil için
denizden yararlanmay› düflünenlere
bu imkan› tan›d›¤›ndan ikinci konut
yeri seçimi yönünden tercih edilen il-
ler aras›ndad›r. 

DEN‹Z TUR‹ZM‹
Karasu ve Kocaali ilçelerinin k›y›

kesimleri yörede turizm hareketlili¤i-
ne ve canl›l›¤›na katk›da bulunmak-
tad›r. Deniz, da¤, orman ve sa¤l›k tu-
rizmi aç›s›ndan önemli bir potansiye-
le sahip olmakla birlikte turizm po-
tansiyelinin tam anlam›yla de¤erlen-
dirildi¤i söylenemez. 

SA⁄LIK TUR‹ZM‹
Sa¤l›k turizmi aç›s›ndan önem

arzeden Kuzuluk kapl›calar› 1994 y›-
l›nda özel sektöre devredilmifltir.
1000 dairelik bir tatil kasabas› haline
getirilen tesiste her daireye 84 C° s›-

cakl›kta termal flifal› su verilmekte-
dir. Ayr›ca Akyaz› Çökek kapl›cas›,
Geyve Ac›su ve Geyve Il›ca Köyü
‹çmesi ile Trakl› k›l hamam› sa¤l›k
turizmi aç›s›ndan de¤erlendirilecek
yerlerdendir. 

TAR‹H‹ ESERLER
BEfiKÖPRÜ
(Jüstinanus Köprüsü)

Bizans imparatoru I. Jüstanianus
taraf›ndan 560 y›l›nda yapt›r›lm›flt›r.
Köprü 430 m uzunlu¤undad›r. 12 m
geniflli¤i bulunan köprüde 12 adet
kemer bulunmaktad›r. 

ORHAN CAM‹
M.S. 1323-1325 y›llar›nda Orhan

Gazinin emriyle yapt›r›lm›flt›r. 

RÜSTEM PAfiA CAM‹‹
Kanuni Sultan Süleyman’›n da-

mad› ve veziri Rüstem Pafla taraf›n-
dan 1553 y›l›nda Mimar Sinan tara-
f›ndan yapt›r›lm›flt›r. 

Yunus Pafla Camii Tarakl›, Süley-
man Pafla Camii Geyve, Harmante-
pe Kalesi Merkez, Adliye Kalesi, El-
vanbey ‹mareti Geyve, Sö¤ütlü Kale-
si, Paflalar Köyü Kalesi Pamukova,
Geyve Köprüsü, Ali Fuat Pafla Köp-
rüsü, Sapanca’da Vecihi Kapusu da
görülmeye de¤er di¤er tarihi eserler
aras›nda yer almaktad›r. 

Son Dönem Bir Osmanl› fiehri

Adapazar›
Türkiyenin ekonomik anlamda büyük bir potansiyele sahip Adapazar› ayn› zamanda 17 A¤ustos 1999 depreminden

sonra Türkiyenin en hüzünlü flehri oldu adeta. 5 Kas›m 1997 tarihinde Albaraka Türk ailesine kat›lan flubenizde
emek veren ve bölge insan›n›n hüznü ve sevincini paylaflan flube çal›flanlar›m›za sevgilerimizi gönderiyoruz. 
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TÜRBELER
SAKAR BABA TÜRBES‹ (Merkez)

Günün birinde Sakar Dede adl›
bir ermiflin yolu Adapazar›’na düfl-
müfl ve ›rmak üzerindeki Beflköprü-
den geçerken kendisinden geçifl ver-
gisi istenmifl. Dede paray› veremiye-
ce¤ini söylediyse de kimse oral› ol-
mam›fl, bunun üzerine Sakar Dede
dua okumaya bafllam›fl duas›n› bitirir
bitirmez ›rmak yatak de¤ifltirerek De-
denin gösterdi¤i ovadan akmaya
bafllam›fl, sonra Sakarya ›rma¤›na
dönüflmüfl. 

KARINCA DEDE TÜRBES‹
Adapazar›-Eskiflehir yolu üzerin-

de Adliye köyünde yüksek bir tepe-
nin üzerindedir. Köylülerden duyulan
rivayete göre evlere giren kar›ncalar-
dan kurtulmak için türbede dua edil-
mektedir. Evlere giren kar›ncalar du-
adan sonra kaybolmaktad›r. 

GÖLLER
SAPANCA GÖLÜ

Önceleri Marmara denizi ile bir-
leflik iken y›¤›lmalar sonucu olufl-
mufltur. Gölün yüz ölçümü 42
km2’dir. ‹lin içme suyu Karaçay, Ku-
ruçay, Kurtköy, Mahmudiye ‹stanbul
Karadere ve Kaymakl› dereleridir.
Gölün gerek yeni otoban taraf› ge-
rekse E-80 karayolu taraf›ndan ka-
lan k›y›lar› manzaras› ve sukuneti
ile her türlü ihtiyac›n kolayca karfl›-
lanmas›na imkan vermesi bak›m›n-

dan piknik ve kamp için ideal yerler-
dir. Gölde her çeflit tatl› su bal›¤› av-
c›l›¤› yap›lmakta olup, ayr›ca yel-
ken, kay›k ve sörf yar›flmalar› da
düzenlenmektedir. 

Di¤er göller: Büyük akgöl Ferizli,
Taflk›s›¤› gölü, Poyrazlar gölü, Küçük
Akgöl, Acarlar Gölü, Çark Suyu, Mu-
durnu Çay›, Akçay Deresi, De¤ir-
mendere, Maden Deresi ilin di¤er
gölleridir. 

YAYLALAR
GEYVE: K›rca, Kirpiyan, Kat›rözü
SAPANCA: Sapanca
AKYAZI: Kerem Ali, Haydarlar-

Kulo¤lu, Sultanp›nar, Acelle, Yan›k,
Sulucaova, Yörük Yeri, Çiçekli, Dav-
lumbaz, Turnal›.

HENDEK: Dikmen, Çi¤dem.
TARAKLI: Karagöl, Hamzap›nar

Albaraka Türk Adapazar› fiubesi
olarak Sakarya’n›n en önemli firma-
lar› ile çal›flmaktad›r. Adapazar›’nda
tar›m ön planda görünse de ‹stanbul,
‹zmit gibi liman bölgelerine yak›n ol-
mas› bak›m›ndan sanayici ifladamla-
r› taraf›ndan oldukça önemsenen bir
konuma sahiptir. GOODYEAR lastik
fabrikas› Toyota Otomobil Fabrikas›
gibi büyük sanayi kurulufllar› bölge-
de üretim yapmaktad›r. 

Sakarya’da 43-67 ve son olarak
17 A¤ustos depremi, flehirdeki yafla-
yanlar üzerinde halen etkisini devam
ettirmektedir. Deprem sonras› flehrin

mali yap›s›ndaki dengeler çok büyük
ölçüde de¤iflme göstermifltir. 

Deprem öncesi inflaa edilmifl bi-
nalar›n de¤eri kesinlikle eski de¤eri-
ni bulamamaktad›r. Bu gün için sat›fl
kaabiliyeti olan iki katl› ve deprem
sonras› yap›lm›fl konutlard›r. Arsa fi-
yatlar›n›n da de¤iflme gösterdi¤i
görülmektedir. fiehrin kuzeybat›s›n-
da yap›lan kal›c› konutlar›n yolunun
henüz yap›lamam›fl olmas› konutla-
ra olan talebi olumsuz yönde etkile-
mektedir. Valilik ve di¤er idari hizmet
binalar›n›n kal›c› konutlar›n oldu¤u
bölgeye tafl›n›p tafl›nmayaca¤›n›n
henüz netlik kazanmamas› ticareti
de olumsuz etkilemektedir. fiu anda
esnaf iflyeri sat›n almak istemekte;
fakat ticaret merkezinin kal›c› konut-
lar›n oldu¤u bölgeye tafl›nabilece¤i
ihtimali üzerine al›m yapmaktan geri
durmaktad›r ve böylece flehirde bir
ikilem yaflanmaktad›r. 

Deprem sonras› yaralar›n› sar-
maya çal›flan Sakarya’n›n eski gü-
zelli¤ine ve görüntüsüne kavuflabil-
mesinin biraz daha zaman alaca¤›
tahmin edilmektedir.

Üzerine destan yaz›lan nehrin,
flehri k›vr›m k›vr›m yokufllar›n› ç›k-
maya devam ederken verdi¤i aya¤a
kalkma mücadelesine aktif destek
vererek bir kamu hizmeti sunan Ku-
rumumuzun bu tatl› onuru yaflarken
çal›flmalar›m›za Sakarya halk›n›n
gösterdi¤i ilgiye teflekkürü bir borç
bildi¤imizi arz ederiz. ■

Adapazar› fiube Müdürü
SAM‹ ÇAKIR

1958 y›l›nda Trabzon Of’ta do¤du. ‹lkokulu Ball›ca köyü (OF) ilkokulunda, Ortaokulu Yedikule Ortaokulunda
(ISTANBUL), Liseyi Yedikule 50. Y›l Lisesinde okudu. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
bölümünden 1981 y›l›nda mezun oldu. 

Antalya Lisesinde Tarih Ö¤retmenli¤i, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Baflkanl›¤›’nda Tarih uzman›
olarak görev yapt›. (1983-1985)

1985 y›l›nda Bank Mellat’ta bankac›l›k hayat›na bafllad›. 1987 y›l›nda Faisal Finans Kurumu A.fi.’ye geçti. Genel
Müdürlük, Konya, Trabzon ve Adana fiubelerinde tüm kademelerde görev yapt›. (Memur, fief Yard›mc›s›, fief,
II. Müdür, Müdür Yard›mc›s›, Müdür)

1997’nin Ekim ay›nda Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.fi. ‹zmit fiubesi Müdürü olarak Albaraka Türk
ailesine kat›ld›. 2001 y›l›ndan itibaren Adpazar› fiube Müdürlü¤ü yapmaktad›r. 

Evli ve 3 çocuk babas›d›r. 



Zaman›n her fleyi de¤ifltirdi¤ine
dair genel bir kanaatimiz vard›r.
Ama zaman›n de¤ifltirmeye
gücünün yetmedi¤i fleyler de var. 

Bu foto¤raf› 1998 y›l›nda Eski
M›s›r Medeniyetine ait 3000
y›ll›k Karnak Tap›naklar›’nda
çektim. Ayn› foto¤raf› 300 y›l
önce çekme imkan›m›z olsayd›,
herhalde bundan hiç de farkl› olmayan bir
kare ortaya ç›kard›. 

Dr. Adnan Büyükdeniz

DÜNYADAN
‹NSAN
MANZARALARI

DÜNYADAN
‹NSAN
MANZARALARI
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1. Yeni çocu¤unuz olsayd› ad›n›
ne koyard›n›z?
a) Ahmet, Ayfle vb.
b) Mahir Ça¤r›
c) Netcan, Webhan

2. Afla¤›daki cümlede hangi nok-
talama iflareti do¤ru kullan›l-
m›flt›r?
a) Bugün çok mutluyum!
b) Bugün *çok* mutluyum!!!
c) Bugün çok mutluyum :-)

3. Virüslerden korunmak için ne
yap›lmal›?
a) Hapfl›r›p t›ks›ran insanlardan

uzak durmal›
b) “Good Time” diye bafllayan e-

mail’lere dikkat etmeli
c) Her aç›l›flta virüs taramas› ya-

p›lmal›

4. Arad›¤›n›z ürünü bulmak için;
a) Arkadafllar›n›za dan›fl›rs›n›z
b) Gazete ilanlar›na göz atars›n›z
c) Altavista’ya bakars›n›z

5. Yeni ald›¤›n›z bir cihaz çal›fl-
mad›¤›nda ne yapars›n›z?
a) Sat›c›y› arar›m
b) Üreticinin 0800’lü numaras›n›

arar›m
c) Üreticinin Web sitesinden S›k-

ça sorulan sorulara bakar›m

6. Sevdi¤iniz insanlarla bir araya
gelmek için ne yapars›n›z?
a) Birlikte sinemaya giderim
b) Birlikte TV seyrederim
c) IRC’de chat yapar›m

7. Yeni tan›flt›¤›n›z birine kendi-
nizi nas›l tan›t›rs›n›z?
a) Merhaba ben Mehmet
b) Merhaba ben Bo¤a burcun-

dan Mehmet, 15 yafl›nday›m
c) <Sar› F›rt›na> M20

8. Bir partide ilginç biriyle tan›-
fl›rsan›z ne söylersiniz?
a) Kendinden biraz daha bahse-

der misin?
b) E-mailin var m›?
c) Bilgisayar›n var m›?

9. Spam denince ne anl›yor-
sunuz?
a) Bir cins dana yeme¤i!
b) Amaçs›z elektronik posta
c) Spam’cilere ölüm!

10. Çocu¤unuzun okul ödevine
yard›m etmek için;
a) Ansiklopedi kar›flt›r›rs›n›z
b) Encarta CD’sini kullan›rs›n›z
c) Hemmen www.altavista.com’a

gidersiniz

11. Mektup yazmak istedi¤iniz za-
man;
a) Ka¤›t kalemi elime al›r›m...
b) Eudora veya Outlook’u açar›m
c) Mektup nedir? e-mail gibi bir-

fley mi?

12. Kaç çeflit yaz› biçimi olabilir?
a) El yaz›s› ve matbaa
b) Alt› çizgili veya çift vurufllu
c) Bold veya ‹talik

13. Mektuptaki yaz› hatalar›n›;
a) Silgiyle düzeltirim
b) Pritt pratikle düzeltirim
c) Backspace veya Delete ile dü-

zeltirim

DE⁄ERLEND‹RME: Her “a” cevab›
için 0 puan, her “b” cevab› için 10 pu-
an ve her “c” seçene¤i için 15 puan
olmak üzere puanlar›n›z› toplay›n.
* 150 ve üzeri: Hemen sa¤ üst kö-

fledeki çarp›ya bas›n. Bilgisayar›-
n›z› kapat›n. Soka¤a ç›k›n ve derin
derin nefes alarak gerçek hayata
“login” olun!

* 50-145: Ehh fena de¤il. Gerçek
hayatla ba¤›n›z› koparmamay›
baflarm›fls›n›z.

* 50’nin alt›: Bu anketle ne ifliniz
var? Hayret! 

* ‹nternetten derleme.

Mizah

Anket :)
INTERNET BAfiINDA ÇOK MU ZAMAN HARCIYORSUNUZ?

Anket  :)
INTERNET BAfiINDA ÇOK MU ZAMAN HARCIYORSUNUZ?*

Internet bafl›nda çok mu zaman harc›yorsunuz? (flu an bu anketi cevaplama ihtiyac› duydu¤unuza göre...)
Ailenize gerekli zaman› ay›ram›yor musunuz? Gerçek dünya ile iliflkiniz giderek azal›yor mu?

Afla¤›daki e¤lenceli test size durumunuzu gösterecek. 
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Yaratmak

fiehir tiyatrolar›n›n bu sene re-
pertuar›na ald›¤› Necip Faz›l’›n Bir
Yaratmak oyunu bir süredir ‹stanbul
seyircisiyle buluflmaya devam
ediyor.

1937 de ünlü tiyatro adam› Muh-
sin Ertu¤rul taraf›ndan sahnelenen
Bir Adam Yaratmak kapal› gifle oy-
namaya bafllad›.. 

Cumhuriyet tarihi Türk Tiyatrosu-
nun düflünsel psikolojik alandaki ilk
ve en önemli örneklerinden biridir
bu oyun. Necip Faz›l bu oyunda
Hüsrev karakteri çevresinde insa-
no¤lunun tarih boyunca en fazla ak-
l›n› kurcalayan kader kavram› üze-
rinde çarp›c› örneklerle varolufltaki
giz perdesini aralamaya çabalar.
Kendi iç dünyas›nda akl›n› zorlaya-
cak denli, bu, insan›n temel sorun-

sal› üzerinde varl›¤›yla çat›flmaya
girer Hüsrev. O çekti¤i zihni iflken-
cenin sonunda varolman›n s›rlar›n›
yakalam›flt›r bir bir. Bir insan yarat-
maya kalkarak yarat›lm›fl olman›n
bilincine varm›flt›r. Kulluk bilinci te-
mel bir önerme olarak çok soruya
yan›t veren bir ulaflma noktas›d›r.
Hüsrev de, o noktaya ac› çekerek,
bedel ödeyerek ulaflm›flt›r.

Psikolojik draman›n en parlak ör-
neklerinden biri olan Bir Adam Yarat-
mak Necip Faz›l’›n da baflyap›tlar›n-
dan biridir. T›pk› fliirinde Çile neyse
Tiyatrolar›nda da Bir Adam Yarat-
mak odur Necip Faz›l için.

As›l soru varolabilmek. Varolabil-
mek için de insan›n bir tutama¤›n›n
olmas› gerekiyor. Bu, insano¤lunun
en temel ihtiyac›n› entelektüel bir iç
savafl yaflayan Hüsrev karakterinin
iç paralayan çabalar›nda görürüz.
‹nanmak isteyen ama bunu becere-
meyen, zihnini, bilincini paralayan ve
akl›n› bir ar› kovan› gibi belki onlarca
sorunun sald›r›s› alt›nda korumaya
çal›flan Hüsrev’in tüm arad›¤› cevap
insan gibi mükemmel bir varl›¤›n na-
s›l olup da yok olabilece¤idir. “ Ben
yok olamam!” diye hayk›racakt›r.
Çünkü o akl›yla varolman›n bilincine
varacak ve akl›yla varolacakt›r. Bu
oyun hepimize alt› çizilmifl kal›n pun-
tolu olarak “Ben kimim” sorusunu
sordurur. ‹zleyici kendine göre bu-
nun yan›t›n› aramal›d›r kendi içinde.
Eminim arayacakt›r da. ■

Bir Adam

Yaratmak
“Albaraka Türk Tiyatro Günleri” ad› alt›nda organize edilen etkinlikler çerçevesinde gitti¤imiz “Bir Adam

Yaratmak” isimli oyun, fiehir Tiyatrolar› içinde ç›kan tart›flmalar ve sahnelenememe s›k›nt›lar›yla gündeme geldi.
Oyunu ve dolay›s›yla Necip Faz›l’› sizler için sayfalar›m›za tafl›d›k.

Tiyatro

Necip Faz›l K›sakürek
26 May›s 1905’te ‹stanbul’da

do¤du, 25 May›s 1983’te ‹stan-
bul’da öldü. Bahriye Mektebi’ni bi-
tirdi. ‹stanbul’da Darülfünun (Ede-
biyat Fakültesi) Felsefe Bölü-
mü’nde ve Paris Sorbonne Üniver-
sitesi’nde felsefe okudu. Bankalar-
da memurlu¤un yan› s›ra, Ankara
Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi,
Devlet Konservatuar› ve ‹stanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si’nde ö¤retmenlik yapt›. 

A¤aç ve Büyük Do¤u dergileri-
ni ç›kard›. Sa¤lam bir dil yap›s› ile
insan›n iç dünyas›n›, tutkular›n›,
yaln›zl›¤›n›, iç çat›flmalar›n› konu
alan fliirler yazd›. fiiiri üstün bir al-
g›lama sorunu ve mutlak gerçe¤i
arama yolunda bir u¤rafl olarak
gördü. fiiirimizde gizemci anlay›-
fl›n temsilcisidir. 
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Haberler

Bizden 

Haberler
Bizden

Haberler

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Ercan Albay ‹nsan Kaynaklar› Hasan Melih
Servet Özdemir ‹nsan Kaynaklar› Züleyha
Selçuk Bilgi Bilgi ‹fllem Ahmet Said
Kamil Gür Bayrampafla Hümeyra
Yusuf Arma¤an Bireysel Bank. Münevver Neva
Halil ‹brahim Bafler Kad›köy Fatih Emre
Naim Aygur Fatih Mahmut Esad
Abdulsamet Cangir Gaziantep fieyma
Fuat Ahmet Verim Konya Fahrettin
Haluk Telci Merkez Yahya Eren
Engin Odabafl D›fl ‹fller Senanur
Hüseyin ‹slamo¤lu Ümraniye Ömer Sirac

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Arif Kotan Bilgi ‹fllem Ceren
Yusuf Okur Kad›köy Ayfle fiule
Abdulnas›r Y›ld›r›m Siteler Hümeyra
Burhan Tafldelen ‹dari ‹fller Sena
U¤ur Küpeli ‹dari ‹fller Ferhat Eren
Köksal Ayd›n Mali ‹fller Mustafa
M. Mustafa Özdemir Bireysel Bank. Sezai Ahmet
Yasin Paflali Karaköy Reyhan Nur
‹lhami Özdemir ‹ç Kontrol Merkezi Elif
Ahmet Koç Teftifl Kurulu Enes Malik
Salih Uzun Bal›kesir F›rat Kerem
Zeki Gül ‹zmit Feyza ve Beyza

TEBR‹KLER …01.06.2002 tarihi itibariyle Çocu¤u Olanlar

MUTLULUKLAR …01.06.2002 tarihi itibariyle Evlenenler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
‹smail Birdal Mali ‹fller Memur
Hakan Tatl› K.Marafl Memur
Ferhat Uygun Bayrampafla Yrd.Personel
A.Ruflen Haf›zo¤ullar› Merkez Memur
Yoldafl Baydo¤an Merkez Memur

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Tolga Yakar Risk fief Yrd.
Nuh Ermifl Merkez fief
Hasan Hüseyin Ünal Kayseri fief Yrd.
Murat Palal›gil ‹zmir Yrd.Personel
Halil M. Urfal›o¤lu Proje ve Paz. Uzman

HOfiGELD‹N‹Z …01.06.2002 tarihi itibariyle ‹fle Yeni Bafllayanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Sinan Bayraktar Sultanhamam Müdür
Mustafa Saka ‹ç Kontrol Merkezi Denetçi
Cemal Ayd›nl› ‹nsan Kaynaklar› Uzman Yrd.
Halil Murat Urfal›o¤lu Proje ve Paz. Uzman
Feyzullah Orman Proje ve Paz. Memur
Özgür Yakar D›fl ‹fller Memur
Mustafa Özen Bireysel Bank. Op.Yetkilisi
Esma Ay Bireysel Bank. Ça¤.Mz.Yet.
E. Berna Küçükaysever Bireysel Bank. Ça¤.Mz.Yet.
Leyla Çak›rca Bireysel Bank. Ça¤.Mz.Yet.

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
fienay Aydo¤an Merkez fiube Memur
B. Çetin Türk Adana Memur
Ercan Taflk›n Adana Memur
Muhammet Ali Peru Bak›rköy Gifle Yetk.
Ercüment Çetiner ‹zmit Memur
A. Bahad›r Ç›ragöz Antalya Memur
Salih Özrenk Antalya Op.Yetkilisi
Rifat Çekin Antalya Op.Yetkilisi
Adnan Akbafl Bal›kesir Memur
Erkan Yeflilyurt D›fl ‹fller Memur

VEFAT
(Allah Rahmet Eylesin) …01.06.2002 tarihi itibariyle

Fatih fiubesi, Recep Öztürk’ün annesi Zeliha Öztürk,
‹dari ‹fller Müdürlü¤ü, Rahim Çal›flkan’›n annesi Hayriye Çal›flkan,

Mali ‹fller Müdürlü¤ü, Fehmi Göl’ün babas› A. Fethi Göl ve
Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü, Ahmet Bulut’un efli Hiranur Bulut vefat etmifltir. 

Merhumlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baflsa¤l›¤› dileriz.



Bulmaca

B u l m a c a
Haz›rlayan:  Naz›m Kartbak*

SOLDAN SA⁄A
1) 1962 y›l›nda, henüz 26 yafl›ndayken, ABD'nin Yale Üniversitesi'nde dünyan›n en genç
profesörü, ‹ki kere nobele aday gösterilmifl ilk Türk  2) Uzun araç - Gelecek, ‹stikbal (tersi) -
Rutbesiz asker - Çok karfl›t›  3) Rey - Duman kiri - Akraba, H›s›m, Karabat - ‹lkel toplumlarda do¤a
üstü güç  4) Bir a¤aca aç›lan delik - Örümcek (tersi)  5) Olanak - ‹çinde afyon bulunan s›v› ilaç
6) ‹dare etmek, yetiflmek - Etraf› su ile çevrili kara parças› - Beyaz - Bir Peygamber  7) En küçük
bitki, Çimen, - ‹htimam, özenme, titizlik, (tersi)  8) Eski dilde de¤irmen - ‹zzeti nefis, Namus -
Elektronik para transferi  9) Pefltahta, Sergen - Yüksek tafl parçac›klar› - Bedir, dolunay, kamer
10) Bir binek hayvan›, Hergele - Bir fleye, bir kimseye içten ba¤l›l›k - Tren yolu (tersi)  11) Demirin
simgesi - Bir gaz türü - Radyumun simgesi  12) Özgürlü¤ü verilmifl - Çok ince ve uzun metal levha
- Bir haber ajans›  13) Uyarma, Muaheze etme - ‹nek yavrusu - Kanal, Bo¤umluk  14) Geçe
gündüzün eflitli¤i - Yuva, Mekan, ikametgah  15) Donuk renk - Çayda bulunan kafein - Mesaj. 

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Bir insan›n öz yaflam öyküsü - ‹laç, çare  2) Tame, Haflir, Hengame - Tanr› tan›maz - Uygulama
3) Türkiye - Son kullanma tarihi - Bir suçu ba¤›fllama - Sözleflme, Mukavele  4) Ödeme, verme -
Bir kürk hayvan› - Bir bal›k türü  5) Mimar ........., - Bir harfin okunuflu - Nitrojen  6) Silisyumun
simgesi - fieker hastal›¤› - Bir harfin okunuflu  7) D›fl al›m - Bir deniz arac› - Devlet su iflleri
8) Birinin ölümünü haberini veren - ‹lgi, münasebet (tersi)  9) Küçük örs - Örf  10) Bir soru - fiiierde
dörlü¤ün tekrar›, Persenk - Bir renk  11) A¤açl›k, Fundal›k - Eski m›s›rda insan o¤lunun hayati
dayana¤› olan güç - Vilayet  12) Erzaklar›n saklan›ld›¤› yer, anrepo - Bilhassa, Hele  13) At›n
aya¤›na tak›lan demir pençe (tersi) - Kat-kat kum ve çak›ldan oluflmufl yer k›vr›m› - ‹ncelemek,
Arama yapmak  14) Tenkil etmek. 
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Ayhan Revnak*

Seni Düflünüyorum
Seven bir yürek tafl›r bu beden
Ezgilerle ç›nlayan bir orman›n içinde
Nergislerle doluyum flu anda
‹çinde kayboldu¤um bu zamanda

Deriyorum gülleri elimle
Üzüntülerden ›rak
fiehrin ›fl›klar› parl›yor gözlerimle
Ürperiyorum bir an
Nurun gözlerimi kamaflt›r›yor
Ülefltiriyorum y›ld›zlar› sevenlerin yüre¤ine
Yollarda mutlu, mutsuz insan suretleri
Oturdu¤um yerden kalk›yorum
Rahmetle dolu ya¤murda yürüyorum
Umutlar›m› dü¤ümünden çözüyorum
Mutlulu¤a dair flark›lar söylüyorum

Sen Bana Bakma Öyle
Sen bana bakma öyle
Ben bazen
Karadeniz gibi dalgalan›r›m
Deli deli köpürürüm sevdamdan

Sen bana bakma öyle
Ben bazen
Lodoslarda, karayellerdeyim
Marmara gibi duygular›mla

Sen bana bakma öyle
Ben bazen Ege topra¤› gibi
Bir verene
Üç veririm sevgimle

Sen bana bakma öyle
Ben bazen Akdeniz gibiyim
Dingin, sakin
Ve duygusal

Sen bana bakma öyle
Ben bazen
‹ç Anadolu bozk›rlar› gibi
Sarar›p, solar›m.

Sen bana bakma öyle
Ben bazen Do¤u Anadolu gibi
Sert olurum, kuzey rüzgarlar›yla
Boranlarla geçerim hayat›n içinden

Sen bana bakma öyle
Ben bazen Güneydo¤u Anadolu gibi
Mahçup, mahsun olurum
Kalabal›klar aras›nda.
* Bankac›l›k Hizmetleri Müdürlü¤ü, fief

* ‹dari ‹fller Müdürlü¤ü

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.

Geçen say›m›z›n çözümü

K O N S O R S ‹ Y U M M ‹

L E T A Ü R E O G U R

E U R O A R ‹ A R A fi

P L A K A M S B A R K A

T A Y T E U T K T

O F ‹ T N E T O O

K I R A N T A M A R ‹ N A

R A Z A J A H Y A R

A B L Y ‹ R U fi A K

S A T I N A L M A M E N

‹ A ‹ M A T O T C

E N F A L G O L O J ‹

E K A ‹ E N T E A

N O P O T ‹ Z M A L T I N
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