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Pazarlama Müdürümüz Mehmet
Ali Verçin taraf›ndan kaleme al›nan
bu yaz›, kurulduklar› günden bu ya-
na reel sektörü finanse eden, üreti-
me ve yat›r›ma yüzü daima dönük
olan finans kurulufllar›n›n göz be-
bekleri kobileri ve bizim kobi yaklafl›-
m›m›z› en güzel biçimde ifade et-
mektedir. 

Yine iç sayfalar›m›zda bulabilece-
¤iniz bir baflka önemli yaz› da Say›n
Nihat Boz taraf›ndan kaleme al›nan
ve çek mevzuat›na iliflkin son de¤i-
fliklikleri bulabilece¤iniz, “Çeke ‹liflkin
Düzenlemelerde Son Durum” isimli
yaz›. Ticari hayat›n h›z ve güvenlik
gereksinimlerini içinde tafl›yan çek ile
ilgili bas›nda oldukça fazla yorum yer
ald›. Bu çal›flman›n; yorumlar›n öte-
sinde sözkonusu de¤ifliklikleri oldu¤u
gibi ortaya koyabilmesi aç›s›ndan
önemli oldu¤unu düflünüyorum. 

Albaraka Türk’ün son dönem ileti-
flim stratejisini ve yaklafl›mlar›n›n an-
lat›ld›¤› “Albaraka Türk’te ‘Baz›lar›’
Çal›flm›yor (!)” isimli yaz›y› sizler için
Ekrem fiahin kaleme ald›. Son kam-
panyam›zdan yola ç›karak özel fi-
nans kurumlar›n›n sundu¤u “Faizsiz
Kazanç” ürününe ait iletiflim strateji-
lerinin analizlerini de bu yaz›da bula-
bilirsiniz. 

Özenle ve sevgiyle haz›rlad›¤›m›z
bu say› her sayfas›yla bizleri sizlere
ifade edebilme gayreti tafl›yor. Tabii ki
güzelli¤in ve baflar›n›n bir s›n›r›ndan
bahsedilemez. Albaraka Türk’te ger-
çekleflen görev de¤ifliklikleriyle birlik-
te hissedilen enerji ve dinamizmin
Bereket Dergisiyle ilgili çal›flmalarda
da kendini hissettirerek çok daha gü-
zel iletiflim tonuna ve rengine dönüfl-
mesi temennilerimle. ■

Temel HAZIRO⁄LU
Genel Yay›n Yönetmeni

De¤erli Bereket okurlar›, 
Belli bir aradan sonra tekrar bera-

beriz. Hepinize merhabalar. 
Albaraka Türk olarak ç›karmakta

oldu¤umuz ve hem teorik hem aka-
demik hem de bülten özelliklerini
ba¤r›nda tafl›mas›n› istedi¤imiz Bere-
ket’in önemli bir bofllu¤u doldurdu¤u-
na inan›yoruz. Ald›¤›m›z tepkilerde
bu inanc›m›z› teyit etmekte. 

Bu sat›rlarda size önemli gördü-
¤ümüz bir geliflmeden bahsetmek is-
tiyorum. 

Albaraka Türk’ün kuruluflundan
bu güne Kurumumuzda çal›flm›fl ve
çeflitli kademelerde baflar›yla görev
yapm›fl olan Dr. Adnan Büyükdeniz
Genel Müdürlü¤e atanm›flt›r. Dr. Ad-
nan Büyükdeniz’in yönetimindeki Al-
baraka Türk’ün yeni dönemde yeni-
den bir yap›lanma sürecine girece¤i
ve yeni at›l›mlar peflinden koflaca¤›
kuflkusuzdur. 

Adnan Beyin akademik unvan›,
çeflitli ve derin ifl tecrübesi yan›nda
sanata dair kiflili¤i de Kuruma ayr› bir
hava katacakt›r. 

* * *

Kurumumuzda Bireysel Bankac›-
l›k Müdürlü¤ü görevinde bulunan ve
Bireysel Bankac›l›k, Pazarlama, D›fl
‹fller Müdürlü¤ünden sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›l›¤› görevine getirilen
Say›n Bülent Taban ile yap›lan röpor-
taj Kurumumuzun hedefleri ve vizyo-
nu aç›s›ndan önemli noktalar›n alt›n›
çiziyor. 

Timur Bozdemir’in tez çal›flma-
s›ndan yola ç›karak haz›rlad›¤› “Or-
ganizasyonel Refleks” isimli makale-
si, canl›lara has bilinç d›fl› koruma ol-
gusu olan refleksin flirket bünyelerin-
de tesis edilebilmesinin gerekleri
üzerine çarp›c› bir çal›flma.

Ve “Hamdi’nin Müteflebbisleri”

 

BizdenBizden
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Albaraka Türk’ün siz sevgili dost-
lar›yla aras›nda en önemli iletiflim ka-
nallar›ndan biri oldu¤una inand›¤›m›z
Bereket alt› senedir sizlere ulafl›yor.
Özel Finans Kurumlar› aras›nda ya-
y›nlanan ilk bülten olmas›n›n yan› s›-
ra, imzas› bulunan isimlerle de önem-
li bir düflünce platformu oldu. Özel Fi-
nans Kurumlar›yla ilgili tüm geliflmeler
ve yenilikler ilk defa bu platformda ele
al›nd›. Benim Yay›n Kurulu Üyesi ve
Genel Yay›n Yönetmeni olarak da gö-
rev ald›¤›m bu çal›flmada, bugün yeni
bir kurumsal görev ve unvanla sizlere
sesleniyor olmaktan onur duyuyorum. 

Yaflan›lan zaman, kiflilerin gelip
geçicili¤ini ve kurumlar›n kal›c›l›¤›n›
adeta ispat etme gayretini tafl›yor. Al-
baraka Türk çal›flanlar› olarak bizler
bu hizmet yar›fl›nda önemli olan›n,
devral›nan bayra¤› çok daha ileri tafl›-
yarak, bizden sonra gelecek genç ku-
flaklara hakk›yla teslim etmek oldu-
¤unun idrakindeyiz. Albaraka Türk,
geçmiflinde görev yapm›fl ve say›s›z
baflar›lara imza atm›fl tüm Genel Mü-
dürlerine k›ymetli hizmetleri ve katk›-
lar› dolay›s›yla müteflekkirdir. 

Bizler, bizden öncekilerin tecrübe
ve tavsiyelerinden gerek bugün, ge-
rekse gelecekte mutlaka faydalan-
mal›y›z. 

Günümüz ekonomi dünyas›; ku-
rumlar›n rekabet bask›lar›n› üzerle-
rinde daha fazla hissettikleri, kâr et-
menin, kârl› bir flekilde büyümenin
giderek daha da zorlaflt›¤› bir ifl orta-
m› ortaya ç›karm›flt›r. Bu ortamda
Kurumumuz bugün, bizlerden daha
fazla fleyler bekliyor, çünkü piyasa
bugün Kurumumuzdan da daha faz-
la fleyler bekliyor. 

Kendimizi “kendi iflinde çal›flan
bir müteflebbis” gibi düflünmenin bi-

ze çok ciddi faydalar sa¤layacak bir
zihniyet yap›s› oldu¤unu düflünüyo-
rum. Kariyerimizi en iyi koruya-
cak olan güçlü bir kurumda
çal›flmakt›r. E¤er, Kurumu-
muzun mali durumu güçlü
ise, faaliyetleri kârl› ise
bizim kariyerimiz de
güvence alt›nda olur.
De¤er katmad›¤›m›z
hiçbir fley ile iliflkimiz
iyi gitmez; çal›flt›¤›-
m›z Kuruma maliyeti-
mizin üzerinde de¤er
katmak zorunday›z. 

Dünyan›n en uzun
45 santimetresinin be-
yin ile kalp aras›ndaki
mesafe oldu¤u söylenir. Kalbimizle
beynimiz aras›ndaki mesafeyi en
aza indirmemiz, onlar› birbirine yak-
laflt›rmam›z gerekir. Bugünün dün-
yas›nda baflar›, ifle gönlünü verenle-
re ve yüre¤i ile çal›flanlara aittir. ‹fle
gönül vermek içimizdeki potansiyeli
fazlas› ile aç›¤a ç›karacakt›r. 

Antik ça¤›n büyük bilgesi Aristo

 

“mükemmellik anl›k bir eylem de¤il,
bir al›flkanl›kt›r” der. Mükemmelli¤i
özel hayat›m›zda ve çal›flma hayat›-
m›zda bir süreklilik, bir al›flkanl›k ha-
line getirmeliyiz. 

Haklar, yükümlülüklerden ba-
¤›ms›z düflünülecek bir fley de¤ildir.
Dolay›s›yla; Kurumumuza “de¤er
katma” yükümlülü¤ümüzü yerine
getirmeden hak talep etmemiz ger-
çekçi bir beklenti olmaz. Tek güven-
cemiz kendimiz, kendi performans›-
m›zd›r. 

Sektörünün ilk ve en köklü mües-
sesesi olmak Albaraka Türk’e ve onu
temsil eden bizlere çok önemli tarihi
mesuliyetler yüklüyor. Bugün ayakta

kalman›n yolu sadece yüksek reka-
bet gücü olan hizmet üretmek de¤il,
ayn› zamanda Albaraka Türk’ün va-
rolufl sebebi olan, ona vücud veren
“faizsizlik”, “sözünün arkas›nda dur-
ma” gibi temel prensipleri titizlikle
muhafaza etmek, bu prensiplerin ta-
vizsiz arkas›nda duran kurum olma
imaj›n› korumakt›r. Bu ayn› zaman-
da, biz çal›flanlar›n Kurumumuz or-
taklar›na, bu prensiplere riayet etti¤i-
mize inand›klar› için bize gelen müfl-
terilerimize ve bu sisteme ümit ba¤-
layan herkese karfl› ahlakî bir mesu-
liyetimizdir. 

Sadece özel finans kurumlar›
aras›nda de¤il, tüm finans sektörün-
de güçlü ve hizmeti ile örnek al›nan
bir Albaraka Türk’e vücud verme, ço-
cuklar›m›z›n heyecanla çal›flmaya
koflaca¤› daha büyük bir Albaraka
Türk’ü gerçeklefltirme konusunda
azim ve kararl›l›k içindeyiz. 

Gelece¤e kendimizi ve inançlar›-
m›z› koyamad›¤›m›z sürece baflar›-
lar›n bizlerin uza¤›nda olaca¤›n›n
fark›nday›z. Sayg›lar›mla, ■

Varolmak...
Gelecek ‹çin

Varolmak...
Dr. Adnan Büyükdeniz
Genel Müdür



Hedef Büyüdü
Bireysel Bankac›l›kta

Hedef Büyüdü
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Albaraka Türk olarak bireysel
bankac›l›k faaliyetlerine ne zaman
bafllad› ve flu an itibariyle bireysel
finansman çal›flmalar›n›z›n son
durumu hakk›nda neler söyleyebi-
lirsiniz?

Biz bireysel bankac›l›k faaliyetle-
rine 2002 y›l›n›n ilk çeyre¤inde bafl-
lad›k. Bireysel Bankac›l›k Müdürlü-
¤ümüzün kurulmas› ile birlikte pro-
fesyonel anlamda araç, konut, tüke-
tici finansman› ürünlerimizle birey-
sel pazara ad›m att›k. Bir y›l›n› ta-
mamlayan faaliyetimiz neticesinde
ayl›k 10 Milyon USD üzerinde birey-
sel finansman kulland›rabilecek ha-
le gelmifl bulunuyoruz. Bu perfor-
mans faaliyetimizin k›sa geçmifline
ra¤men tatmin edici ve umut veren
bir baflar›. 

Bugün itibariyle, bireysel piyasa-
da, uygulad›¤›m›z kâr oranlar› ve an-
laflmal› oldu¤umuz firmalar vas›ta-
s›yla yapt›¤›m›z finansmanlarla refe-
rans al›nan ve piyasa fiyatlar›n›n be-
lirlenmesinde etkin rol oynayan bir
aktör oldu¤umuzu söyleyebiliriz.

Bireysel finansmanlar d›fl›nda-
ki Bireysel bankac›l›k ürünlerin-
den bahsedebilir miyiz? Bireysel
müflterilerinize ne tür ürün ve hiz-
metler sunuyoruz?

Bireysel finansman ürünleri d›fl›n-
da Kredi Kartlar›, Internet Bankac›l›-
¤›, Telefon Bankac›l›¤› (Call Center)
ve ATM cihazlar›m›z ile bireysel müfl-
terilerimizin tüm ihtiyaçlar›na cevap
vermeyi amaçl›yoruz. Bunun için tek-
nolojik yat›r›mlar›m›z› tamamlad›k. 

Telefon bankac›l›¤›, internet ban-
kac›l›¤› ve ATM cihazlar›m›z ile tüm
müflterilerimizin diledi¤i bankac›l›k
hizmetinden 7 gün 24 saat kesintisiz
yararlanmas› mümkün. Amac›m›z
müflteri memnuniyetini hem flubele-
rimizde hem de flubelerimiz d›fl›nda-
ki alternatif da¤›t›m kanallar›nda
maksimum düzeyde tutmak.

Albaraka Türk’ün gelecek dö-
nemler için bireysel bankac›l›k
projeksiyonlar› neler?

Bireysel bankac›l›k tüm dünyada
oldu¤u gibi Türkiye’de de önemi gün
geçtikçe artan, kurumsal ve ticari
bankac›l›k ile birlikte finans sektörü-
nün temel alanlar›ndan biri haline
gelen bir uzmanl›k alan›. Bu gelifl-

melerden Albaraka Türk olarak geri
kalmam›z düflünülemez. 

Bireysel bankac›l›k projeksiyonu-
muz iki ana amaç üzerine kurulu.
Bunlardan ilki; Albaraka Türk’ün
ÖFK’lar içindeki a¤›rl›¤›n› art›rman›n
yolunun bireysel bankac›l›k yat›r›m-
lar›ndan ve bu alanda katedilecek
mesafeden geçti¤i inanc›nday›z.
Öte yandan, ÖFK’lar›n bankac›l›k
sektörüne entegre olmas› ve sektör-
deki pay›n› art›rmas› için de bireysel
bankac›l›k alan›na yönelmeleri ge-
rekti¤ini düflünüyoruz. Dolay›s›yla,
Albaraka Türk olarak bireysel ban-
kac›l›k stratejik önceliklerimizin ba-
fl›nda geliyor.

Bireysel Bankac›l›¤›n kurumu-
nuz aç›s›ndan stratejik öncelik ol-
mas›na etki eden sebepleri k›saca
aç›klayabilir misiniz?

Herfleyden önce Türkiye’nin de-
mografik yap›s› bankac›l›k hizmetle-
rinden faydalanacak potansiyelin bi-
reysel bankac›l›¤a yönelece¤ini ifla-
ret ediyor. Bugün toplam nüfusun
% 70’i 15-65 yafl aras› aktif nüfusu
olufltururken 2010 y›l›nda bu oran
% 80’i bulmufl olacak. Bu grup araç,
konut ve tüketim mal› ihtiyac›n› yo-

Bülent Taban; 1966 y›l›nda Ordu’da do¤an Taban, ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi’ni 1987 y›l›nda bitirdikten sonra 1990 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde
yüksek lisans yapt›. 1990 y›l› onun ayn› zamanda Türk Ticaret Bankas› Teftifl Kurulu’nda
Müfettifl unvan›yla ifl hayat›na at›ld›¤› y›l oldu. 1995 y›l›nda Kentbank’a geçerek Teftifl
Kurulu’ndaki Müfettifl unvan›n› burada devam ettirdi. 1997 y›l›nda Kentbank’ta Bireysel
Bankac›l›k Müdürlü¤ü görevini üstlendi. 2002 y›l›nda Albaraka Türk ailesine kat›lan ve
Bireysel Bankac›l›k Müdürü unvan›n› alan Taban, 2003 Temmuz ay›ndan itibaren Bireysel
Bankac›l›k, Pazarlama ve D›fl ‹fller Müdürlü¤ü’nden sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevine getirildi. 

RÖPORTAJ: Zübeyir Çiftçi

Bülent Taban
Genel Müdür Yard›mc›s›
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¤un biçimde hisseden ve bireysel
ürünlere talep yaratan büyük bir ço-
¤unluk anlam›na geliyor. Öte yandan
yap›lan baz› araflt›rmalar Türkiye’de
her 100 kifliden sadece 5’inin birey-
sel finansman ifllemi yapt›¤› 55 kifli-
nin ise hiçbir bankac›l›k ifllemi yap-
mad›¤›n› gösteriyor. Sonuç olarak bi-
reysel bankac›l›¤›n Türkiye aç›s›n-
dan oldukça bâkir bir alan oldu¤unu
söyleyebiliriz.

Zira, bunun fark›nda olan baz›
yabanc› bankalar, Türkiye’deki bu
büyük potansiyeli görerek bireysel
bankac›l›k alan›nda pazara girmeyi
ve büyümeyi hedefliyorlar.

Az önce bireysel finans-
manlar›n›zla referans al›nan
ve piyasada etkin rol oyna-
yan bir kurum haline gelindi-
¤inden bahsettiniz. Acaba,
Albaraka Türk’ün bireysel fi-
nansman kulland›r›mlar›nda
özellikle tercih etti¤i bir müfl-
teri segmenti, özel bir hedef
kitlesi var m›?

Albaraka Türk olarak kurul-
du¤umuz günden bu yana çal›-
flan, üreten ve katma de¤er ya-
ratan faaliyetlere finansman
sa¤layarak ülke ekonomisinin
potansiyel gücünün fiili üretime
dönüflmesine gayret ediyoruz.
Bu vizyon çerçevesinde birey-
sel finansmanlar›m›z da sade-
ce tüketim amaçl› araç, konut
ve tüketim mal› al›mlar›na de-
¤il; ayn› zamanda mal ve hiz-
met üretimini esnaf faaliyeti
kapsam›nda üretim, küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin ticari
araç ve iflyeri al›mlar›n› da
desteklemek.

Bu amaçla hafif ticari araç,
minibüs, kamyon, çekici gibi
araçlar›n sat›fl›n› yapan sek-
törlerinin önemli firmalar› ile
yapt›¤›m›z anlaflmalar finans-
man hacmimizi olumlu yönde
etkiliyor.

Ekonomik krizin etkileri-
nin hafiflemesi ile birlikte in-

flaat sektöründe bir yeniden ge-
niflleme gözlemleniyor. Albaraka
Türk olarak, özellikle konut fi-
nansman› anlam›nda, bu geliflme-
lere nas›l yaklaflmay› düflünüyor-
sunuz?

Bireysel finansman ürünlerimiz-
den konut finansman› bizim aç›s›n-
dan ayr› bir önem tafl›yor. Bu ne-
denle konut sektöründeki canlanma
ile yak›ndan ilgileniyoruz. Konut
sektörünün canlanmas› ile konut
kredisi taleplerinin artaca¤› beklen-
timize paralel olarak özellikle örne-
¤in S‹NPAfi, K‹PTAfi gibi konut

sektörünün önde gelen firmalar› ile
kampanyal› sat›fl çal›flmalar›m›z
sürüyor.

K‹PTAfi taraf›ndan önceki dö-
nemlerde üretilmifl ve halihaz›rda
üretilmekte olan konutlar›n finans-
man›nda sa¤lad›¤›m›z uygun koflul-
larla talepleri de¤erlendirmeyi amaç-
l›yoruz. Konut finansman›n›n hem
üreticiler hem de talep sahipleri aç›-
s›ndan ülke ekonomisi için tafl›d›¤›
önem bu finansman› bizim için de
önemli k›l›yor.

Bireysel Bankac›l›k anlam›nda
gelecek dönemlerde k›sa ve
orta vadeli hedefleriniz, bek-
lentileriniz hakk›nda k›saca
bilgi verebilir misiniz?

2000 y›l› global kriz öncesi
Türkiye bireysel bankac›l›k
pastas› 7 Milyar USD’lik bir
büyüklü¤e sahipti. Yaflanan
krizin derinli¤i, son iki-üç y›l
içinde bankac›l›k sektöründeki
oyuncu say›s›ndaki ciddi azal-
ma ve ötelenmifl bireysel talep
sebebiyle bugün 1.5 – 2 Mil-
yar USD’lik bir büyüklük söz
konusu.

Bu da USD baz›nda kriz ön-
cesine göre 1/3’lik bir büyüklü-
¤ü ifade ediyor ki önümüzdeki
aylarda piyasada yaflanan
olumlu havaya paralel olarak
özellikle araç ve konut sektö-
ründe talepte ciddi bir art›fl gö-
rüyoruz ve bu trendin yüksele-
ce¤inden eminiz. 

Finans sektörünün de yuka-
r›da sayd›¤›m›z faktörler sebe-
biyle çok ciddi bir bireysel fi-
nansman potansiyeli ile karfl›
karfl›ya olaca¤›n›, gelecek dö-
nemlerde banka bilançolar›nda
bireysel faaliyetlerin çok daha
yüksek oranlarda pay alaca¤›-
n› düflünüyoruz.

Albaraka Türk olarak stra-
tejik hedefimiz; aktif büyüklü-
¤ümüzde bireysel finansman-
lar›n k›sa vadede % 20 orta
vadede ise % 30-40 gibi bir
pay almas›. ■
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Refleks

Organizasyonel Refleks (OR)
T›p bilimi refleksi, vücudun belirli

bir uyar›ya kendi bilinçli kontrolü ol-
maks›z›n, sabit ve otomatik olarak
yan›t verme olgusu olarak tan›mla-
m›flt›r. Refleksi oluflturan tepki, uya-
r›y› alan ve yan›t veren yap› aras›n-
daki bir dizi sinirsel ba¤lant› arac›l›¤›
ile gerçekleflir. Bu sinirsel devreye
refleks yay› denir. En basit refleksle-
rin merkezleri omuriliktedir. Buna
karfl›l›k daha karmafl›k ve özelleflmifl
refleksler üst sinirsel merkezleri de
ilgilendirir. 

Günümüzde neredeyse bir insan
gibi hareket eden flirketler, bu afla-
madan sonra rakiplerinin önüne geç-
mek için hangi yönlerini gelifltirecek-
lerdir? Yukar›da organizasyonun ya-
flayan ve ö¤renerek geliflen bir varl›k
oldu¤una de¤inmifltik. Bu varl›k ha-
yatta kalabilmek için öngörülebilecek
tehlikelere karfl› tedbirler alma kabili-
yetine sahipti. Peki organizasyonlar,
öngörülemeyen tehlikelere karfl› na-
s›l bir savunma mekanizmas› geliflti-
receklerdir? Ne alg›lama yetene¤i,
ne de bilgi edinme yetene¤i bu tehli-
keyi ortadan kald›rabilmektedir. Ka-
n›mca bu tip bir tehlike karfl›s›nda
yaflayan canl›y› kurtarabilecek en
önemli unsur reflekstir. Beklenmedik
bir durum karfl›s›nda refleksi kuvvet-
li olmayan canl› nas›l ki hayati bir
tehlike ile karfl› karfl›ya kalabiliyor
ise, beklenmedik olumsuz bir gelifl-
me karfl›s›nda organizasyonlar da
y›k›lma tehlikesiyle karfl› karfl›ya ka-

labilirler. Refleksin organizasyonlara
adapte edilebilmesi için, refleksin
unsurlar› üzerinde, bir flirketi ele ala-
rak, durmakta fayda vard›r.

Yukar›da belirtildi¤i gibi refleks,
vücudun belirli bir uyar›ya kendi bi-
linçli kontrolü olmaks›z›n, sabit ve
otomatik olarak yan›t (tepki) verme
olgusudur. fiirketlerde kontrol gücü
ve tepki verme yetkisi belirli kiflilerde
bulunmaktad›r ve konu e¤er flirkete
ciddi zarar verecek bir niteli¤e haiz
ise bu yetki genellikler yönetim kuru-
lundad›r. Ancak refleksin tan›m›ndan
da anlafl›laca¤› üzere bu kez bilinçli
olmayan bir tepki verme durumu
sözkonusudur. fiu halde OR’u vere-
cek olan flirket organ›n›n yönetim ku-
rulu olmayaca¤› aç›kt›r. Bu bir insa-
n›n gövdesine beklemedi¤i bir anda
de¤dirilen kor demirden kaçma ref-
leksine benzetilebilir. Örnekteki kaç-
ma tepkisindeki emir beyinden de¤il,
(ki aç›k bir flekilde yaklaflmakta olan
kor bir demirden kaçma emrini nor-
mal flartlarda beyin verecekti) sinir
sisteminin yani karar alma sürecinin,
omurilik, omurilik so¤an›, beyincik gi-
bi alt sinirsel merkezler olarak tabir
edilen di¤er parçalar›ndan gelmekte-
dir. Bu noktadan hareket ile, alt sinir-
sel merkezlerin tüm vücuttan veri
alan ve tüm vücuda veri sa¤layan
ana sinir kanal› oldu¤u ve refleksin
tan›m›ndan da gördü¤ümüz gibi ka-
rar verme sürecinin de bafl› say›labi-
lece¤i aç›kt›r. Kabul edilebilir bir ger-
çektir ki, ne devletleri baflbakanlar

tek bafllar›na yönetmektedirler, ne
de kurumsallaflm›fl flirketlerin tüm
kontrolü yönetim kurullar›ndad›r. Bu
birimler kendilerini verileriyle besle-
yen di¤er alt birimler sayesinde karar
alma mekanizmalar›n› çal›flt›r›r ve
organizasyonun yaflamas› için çaba
harcarlar. ‹flte OR’un ortaya ç›kma-
s›nda en önemli unsurlar bu alt bi-
rimler olacakt›r. Bir baflka deyiflle bu
birimler arac›l›¤› ile üst yönetime ç›k-
mas› ve burada al›nan kararlar gere-
¤i hareket edilmesi beklenen bir ko-
nuda; organizasyon, alt birimleri ara-
c›l›¤› ile bir refleks verecek ve çevre-
sine karfl› gerekli tepkiyi, ço¤unlukla
etki henüz yönetim kuruluna eriflme-
den gösterecektir. Bu yolla çevresin-
de oluflan beklenmedik geliflmeler-
den en az hasar› alacak ve geliflimi-
ne devam edebilecektir.

fiüphesiz ki organizasyonun çev-
resine karfl› gösterdi¤i her tepki OR
olarak adland›r›lamaz. Böyle bir tu-
tum, hatalar› bir bahane ile örtbas et-
m e y e
ç a l › fl -
maktan
ö t e y e
geçme-
yecek-
tir. Öy-
l e y s e
bir tep-
kinin OR sa-
y›lmas› için
gerekli unsurlar
nelerdir? Bu un-

Organizasyonel 

Refleks
Günümüze de¤in yap›lan organizasyon çal›flmalar› daha çok flirketlerin k›sa, orta ve uzun
vadede karfl›laflabilece¤i sorunlar karfl›s›nda nas›l bir tutum sergilemesi, ne gibi tedbirler

almas› ve bu tedbirleri alma yolunda nas›l ön haz›rl›k yapmas› gere¤i üzerinde
durmufltur. Makalemizin konusu flirketlerin çok k›sa vadede öngöremedikleri sorunlar

karfl›s›nda nas›l davranmas› gerekti¤ine dairdir. Timur Bozdemir*
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surlar› afla¤›daki gibi s›ralamak yerin-
de olacakt›r: 

1 – Hakk›nda karar verilecek ko-
nu, karar verecek olan›n yetki s›n›r›-
n› aflmal›d›r.

2 – Karar vermek için sahip olu-
nan süre, konuyu ilgili karar› alma
yetkisine sahip birime iletecek ve bu
birimden cevap al›nacak süreden az
olmal›d›r. 

3 – Verilen karar o s›rada öngörü-
lemeyen baflka bir unsurun etkileri
bir yana b›rak›lacak olunursa genel
kabul görebilecek do¤ru bir karar ol-
mal›d›r.

4 – Verilen karar, organizasyonun
o an tehlikeyle en fazla karfl› karfl›ya
olan bölümünü korumaya yönelik ol-
mal›d›r.

Konuyu iki örnekle aç›klamaya
çal›flal›m:

Ayakta duran kifli kendisine do¤-
ru at›lm›fl ve muhtemelen gözüne
de¤ecek bir tafl› at›lma an›ndan son-
ra, diyelim ki sesli bir uyar› sonras›n-
da, farketti¤inde istem d›fl› olarak
eliyle yüzünü kapamaya çal›flacakt›r.
Bu örnekte tipik bir refleks görülmek-
tedir, flöyle ki;

1 – Bu tepki emrini veren alt sinir-
sel merkez, emir yetkisini o an için
beyin ad›na kullanm›flt›r. 

2 – Karar vermek için sahip olu-
nan süre, tafl›n göze do¤ru yaklaflma
hareketini alg›lay›p gerekli tedbir
hakk›nda karar veren ve bu karar›
uygulamas› için gerekli organa gön-
deren beynin ihtiyac› olan süreden
azd›r. Bu sürenin tümüyle kullan›lma-
s› durumunda tafl göze çarpacakt›r.

3 – Verilen karar gözü de ihtiva
eden yüzü korumaya yönelik oldu-
¤undan do¤rudur. Ancak ayakta du-
ran kifliye ayn› anda tam z›t yönde
baflka bir tafl geliyorsa bunu fark
edemeyecek ve arkadan gelen tafl
ile yaralanacakt›r. Böyle bir durumda
al›nacak daha iyi bir karar e¤ilmek
olabilecek iken tüm bu verilerin beyin
taraf›ndan yorumlanamamas› sebe-
bi ile kaza kaç›n›lmaz olacakt›r. An-
cak yukar›da da de¤inildi¤i gibi böy-
le bir karar›n al›nmas› zaten zaman
aç›s›ndan mümkün de¤ildir.

4 – Verilen karar o an vücudun en
fazla tehlikeyle karfl› karfl›ya olan

görme organ›n› korumaya yöneliktir.
fiayet tafl göze do¤ru gelirken eller,
örne¤in kar›n bofllu¤unu kapatsayd›,
bu hareket refleks olarak de¤erlendi-
rilemeyecekti.

‹kinci örne¤imiz bir banka flube-
sinde yaflanm›fl olsun: Uluslararas›
petrol boru hatt› döflemecili¤i ifli ile
ifltigal eden bay K, X bankas›n›n ak-
tif yap›s›n› önemli derecede etkileye-
bilecek oranda büyük bir finansman
için bu bankaya baflvurur. Talep edi-
len finansman tutar› yönetim kurulu
yetkisinde oldu¤undan konu, ilgili bi-
rim taraf›ndan yönetim kuruluna ak-
tar›r. Müflteri ile banka yönetim kuru-
lu ve di¤er genel müdürlük birimleri
aras›nda yap›lan uzun görüflmeler
neticesince müflterinin talep etti¤i li-
mit, yaklafl›k bir ayl›k bir süreç so-
nunda, piyasa flartlar›na uygun bir
flekilde tan›mlan›r ve fon tutar›n›n
ayn› zamanda bir genel müdürlük bi-
rimi gibi çal›flan merkez flube üzerin-
den kulland›r›lmas›na karar verilir.
Sözkonusu fonun kulland›r›laca¤›
gün, flube müdürü Bay M. Hükümet-
te önemli bir yere sahip yak›n bir
dostundan ülkenin birkaç gün içinde
çok önemli bir krize girmesinin kaç›-
n›lmaz oldu¤unu ö¤renir ve fonun
müflteri hesab›na geçmesine birkaç
saniye kala, fonun kulland›r›m›n›
(yönetim kurulu talimat›n› uygulama-
yarak) re’sen durdurur. fiubede mev-
cut yeni durum karfl›s›nda sinirlene-
rek acilen tahsis edilen fonu talep
eden müflteriye ise bir haftadan ön-
ce müdürü oldu¤u flubeden fon kul-
lanamayaca¤›n›, baz› ekonomik
flartlar›n netleflmesini beklemeyi ter-

cih etti¤ini belirtir. Birkaç dakika için-
de (Yönetim Kurulunun da bir üyesi
olan) Genel Müdür kendisini aray›p
aç›klama istedi¤inde ise, ald›¤› bilgi-
leri kendilerine aktaracak vakti olma-
d›¤› için karar› yönetimin onay› olma-
dan yürürlü¤e koydu¤unu, yönetim
kurulu üyelerinin bir k›sm›n›n yurt d›-
fl›nda ve di¤erlerinden ço¤unun da
banka d›fl›nda oldu¤unu, vekillerin
bu konu hakk›nda toplansalar bile tu-
tar çok yüksek oldu¤undan yeni bir
karar vermekten muhtemelen imtina
edeceklerini ve hükümet yetkililerin-
den ald›¤› bilgiyi kendisine aktar›r.
Genel müdür flube müdürüne yetki-
lerini aflt›¤›n›, bu hareketi ile yönetim
kurulu üyelerini zor durumda b›rakt›-
¤›n›, kendilerine onun aktard›¤› gibi
herhangi bir bilginin gelmedi¤ini, du-
rum böyle olsa bile takdir yetkisinin
kendilerinde oldu¤unu belirterek te-
lefonu kapat›r. Bir sonraki gün ak-
flam haberlerinde, ekonomik krizin
bafllad›¤› ve TCMB kredi faizlerinin
üç kat›na ç›kt›¤› haberleri vard›r....
Bu örnekte k›saca;

1 – fiube Müdürü fonun kulland›-
r›m›n› durdurarak yönetim kuruluna
ait bir yetkiyi resen kullanm›fl ve yet-
ki s›n›r›n› aflm›flt›r.

2 – Mevcut durumun yeniden de-
¤erlendirilmesi en az›ndan 1-2 günü
bulacak iken sözkonusu fonun kul-
land›r›m›n›n o an durdurulmas› ge-
rekmektedir. 

3 – Verilen karar kâr etme ama-
c›yla kurulmufl bir banka için do¤ru
bir karard›r. Yönetim kurulu üyeleri
bankan›n tüzel kiflili¤ini temsil ettikle-
rinden, bu tüzel kiflili¤in korunmas›na
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yönelik yap›lm›fl hakl› bir hareket, il-
gili üyeleri müflteriler nezdinde küçük
düflürmeyecek, aksine do¤ru karar-
lar› gere¤i takdir kazanacaklard›r.

4 – Verilen karar kurumun kendi-
sine son derece büyük maddi zarar
getirecek bir plasman›n durdurulma-
s›na yöneliktir. 

Yukar›daki örnekte, organizasyo-
nun bir organ› kendi yetkisini aflarak,
ani bir tepki ile, organizasyonu bü-
yük bir zarardan korumufltur (ifllet-
melerin kâr etmek amac›yla kuruldu-
¤unu hat›rlamakta fayda vard›r). Bu
bir organizasyonel reflekstir. 

Tabiidir ki tüm flirketlerin organi-
zasyonel refleksi ola¤an karfl›lamas›
beklenemez. Bu durum, tüm vücutla-
r›n tüm refleksleri ola¤an karfl›lama-
mas› ile de ayn› paraleldedir. Örne-
¤in kar›n bölgesine do¤ru gelen kesi-
ci bir aleti refleks ile önlemeye çal›-
flan vücut, elin tamam›n› veya birkaç
parma¤›n› yitirebilir. Yukar›daki ör-
nekte de merkeziyetçi yönetimden
ödün vermek istemeyen banka yö-
netimi fiube Müdürünü iflten ç›kara-
bilir. Böylece kendince organizasyo-
nun temel çal›flma prensiplerinden
birini korumufl olacakt›r. 

Hangi flirketler organizasyonel
refleksi hayata geçirebilir?

Organizasyonel refleksi hayata
geçirecek olan flirketin baz› özellik-
leri olmal›d›r. Bunlardan birincisi ref-
leksi gösterecek olan organa bilgi
ak›fl›n›n tam ve sürekli olmas›d›r. Bu
sayede sözkonusu organ maksi-
mum bilgi ile flirket için optimum fay-
day› sa¤layacak hareketi yapacak-
t›r. Bilgi ak›fl›n›n eksikli¤i halinde ref-
leks vücuda zarar veren ya da opti-
mum fayday› sa¤lamayan bir hare-
kete dönüflecektir. Örne¤in kulakla-
r›n yeterince iyi duymamas› veya
gözlerin net görmemesi gibi. Yukar›-
daki banka örne¤imizde de flayet;
banka müdürü, hükümet yetkilisin-

den ald›¤› bilgi d›fl›nda günlük eko-
nomik geliflmeleri takip ediyor ve bu
bilgileri do¤ru biçimde analiz edebili-
yor ise, hükümet yetkilisinin verdi¤i
haberi hemen beyin süzgecinden
geçirecek ve kendisine aktar›lan bu
çok önemli bilginin do¤ru olup ola-
mayaca¤› yönünde karar verebile-
cektir. Aksi halde, yani bilgi ak›fl›n›n
yeterli olmamas› durumunda ald›¤›
habere güvenmeyip, durumu ola¤an
bir spekülasyon olarak da de¤erlen-
direbilir. Tepkiyi veren birim ile bu
tepkiyi sa¤layan bilginin al›n›p-veril-
di¤i kanala t›p biliminde “refleks ya-
y›” ad› verilmifltir. Bir baflka deyiflle
organizasyonun bu tepkisi insan vü-
cudundaki refleks sistemiyle bire bir
örtüflmektedir. 

‹kinci önemli özellik kurumu koru-
ma güdüsüdür. Organ›n kendi ç›kar-
lar›ndan çok kurumun ç›karlar› için
hareket etmesi gere¤i refleksin ger-
çekleflmesi için bir zorunluluktur. Bu
flekilde hareket edebilmesi için de
Peter M. Senge’nin kiflisel ustal›k
olarak tabir etti¤i kiflisel erdemin
önemli yeri vard›r. Organ, organizas-
yonun hayat› konusunda ne denli
duyarl› ise organizasyonu o ölçüde
fazla koruyacakt›r. Elin, yüzü koru-
mak için siper olmas› veya flube mü-
dürünün iflten ç›kart›lma riskine ra¤-
men organizasyonu korumas› bu du-
ruma örnek olarak gösterilebilir.

Kiflisel ustal›kta, kiflisel geliflim ve
ifl hakk›nda sürekli bilgi edinerek en
do¤ru hareketi yapacak flekilde kifli-
nin kendi kendisini gelifltirmesi ge-
reklili¤i sözkonusu oldu¤undan; or-
ganizasyonun çal›flanlar› için geliflim
sa¤layabilecekleri bir ortam sunmas›
zorunludur. Bask›c›, insiyatif kullan-
d›rmayan ve sert hiyerarflik kurallar
ile yönetilen flirketlerde kiflisel gelifli-
min daha uzun zaman alaca¤› ve bu
yöntemlerin geçerlili¤i ölçüsünde flir-
ketlerin organizasyonel refleksten
uzaklaflaca¤› bir gerçektir. Banka ör-

ne¤imizdeki flube müdürü iflten ç›-
kart›l›r ise, bu ifllem di¤er flube mü-
dürleri için bir örnek teflkil edece¤in-
den, bankan›n orta kademe yönetici-
lerindeki insiyatif kullanma becerisi
gerileyecek ve hiyerarfli a¤›rl›k kaza-
nacakt›r. Böyle bir çevrede organi-
zasyonun refleks vermesi ise hayli
güçleflecektir.

K›saca OR’u hayata geçirecek
olan flirketin özellikleri afla¤›daki gibi
s›ralanabilir:

1 – Bilgi ak›fl›
2 – Kurumu koruma güdüsü
3 – ‹nsiyatif kullanma yetene¤i

Sonuç
Geliflmifl ülkelerin flirketleri, geçti-

¤imiz as›r içinde mekanik yap›lan-
madan organik yap›lanmaya do¤ru
bir geçifl yapm›fl, organizasyonun
sa¤l›kl› bir flekilde büyümesi ve çev-
resinde geliflmekte olan risklere kar-
fl› korunmas› için çeflitli tedbirler al-
ma yoluna gitmifltir. OR ise kurumla-
r›n beklenmedik risklere karfl› kendi-
sini korumas› amac›yla gelifltirmesi
gereken bir özelliktir.

Temeli bilgi ak›fl›, kurumu koruma
güdüsü ve insiyatif kullanma yetene-
¤ine dayanan OR, kurumlar›n bek-
lenmedik risklere karfl› korunmas›n-
da önemli bir yarar sa¤layabilecek
iken, ülkemizdeki kurumlar›n halen
organlar›n› tan›mamalar› ve dolay›-
s›yla güvenmemeleri sebebiyle kat›
hiyerarflik bir yap›ya sahip organi-
zasyonlar kurmas›, özellikle ekono-
mik kriz dönemlerinde bu flirketlerin
ciddi tehlikelerle karfl› karfl›ya kalabi-
lece¤inin bir iflaretidir. Uzun vadeli bir
yönetim becerisi yat›r›m› için, son y›l-
larda gündemde olan kriz yönetimi
yerine bu krizlerin yaflanmamas› için
organizasyonel refleks becerisini ge-
lifltirmeye yönelik çal›flmalara a¤›rl›k
verilmelidir. ■

* Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, Müfettifl
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Hamdi’nin
Müteflebbisleri:

Hamdi finans sektöründe az bu-
lunan cinsten bir insand›. Edebiyat›
ve aktualiteyi yak›ndan takip eden
bir entellektüeldi. Ezberden fliirler
okur, yaflayan insanlar ile kitaplarda-
ki kahramanlar aras›nda ba¤lant›lar,
paralellikler kurar, enteresan ç›ka-
r›mlarla etraf›ndaki herkeste farkl› bir
bak›fl aç›s› geliflmesini sa¤lard›.

Dört y›l fon ve hizmet pazarlama-
s› ifllerinde beraber çal›flt›k.

Hamdi, müflteri ziyaretlerinden de-
rin heyecan duyard›. Müflterinin yüzü-
ne bakarak geçmifli üzerine fikirler yü-
rütür ve kendince enteresan bir hayat
hikayesi oldu¤una inand›¤› kiflileri ko-
nuflturmaya çal›fl›rd›. Konuflmaya
bafllayan kiflinin hikayelerini de mi-
mikleri ve k›sa sorularla veya hayret
ifadeleriyle açard›. Hikayeler bazen
matrak, bazen trajik ve bazen da bir
baflar› hikayesi olurdu. Sohbet bitti-
¤inde müflterinin kredi de¤erlili¤i orta-
ya ç›kard›. “Bu babas›ndan ald›¤› mal
mülkü harcaya harcaya buraya kadar
azaltm›fl, biraz da bizimkini azaltmak
istiyor...” veya “hasbelkader ifli rast
gitmifl, bir ifl sahibi olmufl, daha büyük
bir ifli kald›ramaz...” veya “helal olsun
i¤neyle kuyu kaz›yarak buraya gel-
mifl...” veya “tafl gibi adam...” veya
“bu adam› hiçbir fley y›ld›ramaz...” 

Sadece müflterinin hayat hikaye-
sini dinledikten sonra, hiçbir finansal
tabloya bakmadan, ifl analizleri yap-
madan ne kadarl›k bir krediyi/fonu yö-
netebilece¤i kanaati oluflurdu. Olum-
lu intiba b›rakan müflterilerin genellik-
le ikinci el makinalar› oluyordu ve bu
makinalar›n tamir ve bak›mlar›ndan
çok iyi anlarlard›. Bizden talepleri, rü-

yalar›n› süsleyen son model üretim
makinalar›na leasing yöntemiyle sa-
hip olmak için destek olmam›zd›.

Bu insanlar›n ortak özelliklerinden
en önemlisi haddini bilmekti. Hepsi
öncelikle yememifl içmemifl ve k›y›ya
kenara hem kara günler için hem de
yeni makineler için para biriktirmiflti.
Talep ettikleri üretim tezgahlar› bede-

linin % 20’si tutar›nda peflinatlar› var-
d› (itiraf etmezlerdi ama, ihtiyat için
az da olsa bir yedek akçeleri oldu¤u-
na inan›rd›k). Bu peflinat bütün hayat-
lar› boyunca biriktirdikleri paralard›.

Ço¤unlukla bu projeler 50.000
USD ile 300.000 USD aras›nda de¤i-
flirdi. Hayat hikayesine de¤er verdi-
¤imiz insanlar›n projelerini, Fon Tah-
sis Komitesi üyelerine anlatmaya ça-
l›fl›rd›k. Genellikle bu arkadafllar›m›z
çok ikna olmazlarsa da bize inan›r

ve bu firmalarla çal›flmaya bafllard›k. 
Krizler geldi geçti, baz›lar› baz›

taksitlerde zorland›lar, baz›lar› kriz-
lerde daha çok kazand›lar ama hep-
si taahhütlerini yerine getirdiler. ‹çle-
rinde üretim tesislerinin de¤eri 10
Trilyon TL’yi aflanlar oldu. ‹fli ö¤renip
kendisinden daha önce ifle bafllam›fl
olan sanayicileri fasoncu olarak ça-
l›flt›ranlar bile oldu. 

Herbirisi bir baflar› hikayesi olan
bu müteflebbis müflterilerimiz; flimdi-
lerde kendilerine KOB‹ diyorlar. 

Bizim müflterilerimizin neredeyse
%95’i KOB‹. Türk Leasing piyasas›n›n
lideri olarak Kurumumuz flimdiye ka-
dar onlara 2 Milyar USD’ye yak›n ma-
kine/ekipman ve araç gereç temin etti.
Bu müflterilerimiz içinde 20-30 tanesi
var ki, normal flartlar alt›nda çal›fl›lma-
mas› gerekti¤i halde, teminat olarak
ortaya koyduklar› çok etkileyici “hayat
hikayelerini” ifl analizleriden daha de-
¤erli olarak de¤erlendirdik ve çal›flt›k.

Bu firmalarla ilgili, Kredi Teklif Ko-
mitemize her teklif götürdü¤ümde,
üyelere firmalar› tan›tmak için “Bu fir-
ma Hamdi’nin Müteflebbislerinden”
diyordum, üyelerin yüzüne bir iyim-
serlik ve gülümseme yay›l›yordu.

Ne zaman bu firmalara ait bir pro-
je gündeme gelse, hiç bir fleyden y›l-
mayan, azmetmifl, ahlakl› ve lider kifli-
likli insanlara inanman›n ve yan›lma-
man›n k›vanc› kaplar içimi. Ama dos-
tum Hamdi Kelefl kadar sab›rl› ve in-
sanlar›n derininde sakl› de¤erler ko-
nusunda yeterli oranda kavray›fll› bir
insan olmad›¤›ma da hay›flan›r›m. ■

* Pazarlama Müdürü

Hamdi’nin
Müteflebbisleri:

Kredi Teminat›; Hayat Hikayesi Olanlar
Müflterilerimiz içinde 20-30 tanesi var ki, normal flartlar alt›nda çal›fl›lmamas›

gerekti¤i halde, teminat olarak ortaya koyduklar› çok etkileyici “hayat hikayelerini”
ifl analizleriden daha de¤erli olarak de¤erlendirdik ve çal›flt›k.Mehmet Ali Verçin*
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Tavsiyeler

GENÇ BANKACI ve ÖZEL
F‹NANSÇILARA TAVS‹YELER

1. Kurumunuzun bilançosunu iyi
takip edin. Bir olumsuzluk yakalad›-
¤›n›zda durumu amirlerinize iletin.

2. Bilanço ve Kâr-Zarar› günlük
takip etmeyen bir bankac›/finansç›
ormanda yolunu kaybetmifl bir avc›-
ya benzer. Bu hesaplar› takip etmeyi
kendinize ifl edinin.

3. Kurumun paras›n› likit yerlere
plase edin.

4. Mümkün oldu¤unca riski yay›n.
Tabiri caizse para gübre gibidir. Top-
lu durdu¤unda çok pis kokar.

5. Plasmanlar›n›z mümkün oldu-
¤unca k›sa olsun. 

6. Kredi verdi¤iniz müflterilere iyi
muamele edin. Müflterilerinizin iflleri-
nin iyi olmas› kurumumuzun da iflle-
rinin iyi olmas› demektir.

7. Teminat› olmayana kredi verme-
yin. Kredinin teminat› mümkün oldu-

¤unca çabuk paraya çevrilebilir olma-
l›d›r. Kredi müflterisinin iyi ahlâkl› ola-
n› teminatlar›n en güvenilir olan›d›r.

8. Hukuki ifllemleri bitmemifl bir
dosya üzerinden kredi vermeyin.
Kredi vermede acelecilik kredinin
geri ödenmesinde yavafllamaya ne-
den olur.

9. Vergi ve benzeri yüklerden
kaçmak için kredi dosyas›n› eksik
tutmay›n. 

10. Bankac›l›kta kurallar uygulan-
mak üzere koyulur. Her bir kural›n
muhakkak iyi bir nedeni vard›r. Ku-
rallara uymamak bugün kazançlar›
artt›rabilir ama bir gün muhakkak
bankaya, artan kazançlardan daha
fazla zarar verir.

11. Bankac›l›kta konulmufl kural-
lar›n uygulamas›nda gösterilen her
müsamaha bankan›n sermayedarla-
r›n›n olas› kayb›d›r. Bu kay›plar artt›-
¤›nda bankan›n politikas›n› serma-
yedarlar de¤il kredi müflterileri çizer.

12. Vadesi belli olmayan hiçbir
kredi vermeyin. Verdi¤iniz krediyi
muhakkak zaman›nda tahsil edin.
Bu paray› getirisi yüksek yerlerde
de¤erlendiremiyece¤inizi bilseniz bi-
le, kredinizi vadesinde tahsil edin.

13. Yeni kredi verdi¤iniz müflteri-
lerinizi eskilerine göre daha s›k kont-
rol edin. Bu müflterilerin ifl yerlerinin
önünden haftada bir geçmeyi ihmal
etmeyin.

14. Kredi müflterilerinizin müflteri-
lerini de tan›maya çal›fl›n. Müflterile-
ri sa¤lam olmayan bir kredi müflteri-
si iyi bir kredi müflterisi olamaz.

15. Mant›¤›n› basit kelime ve
cümlelerle anlatamad›¤›n›z bir ban-
ka muamelesini yapmay›z. Unutma-
y›n ki kelime ve cümlelerimiz anlafla-
bilmek içindir. Anlafl›lamayan bir
banka muamelesi banka için her za-
man hüsranla biter. 

16. Anormal kazançlar peflinde
koflmay›n. Anormal kazançlar anor-
mal kay›p nedenlerinin bafl›nda gelir.
Ola¤and›fl› bir kazanç f›rsat›n›n ga-
rantisi, ne kadar güvenilir olursa ol-
sun, rulette kazanman›n garantisi
kadard›r.

17. Paralar›n›z› finans sektörü d›-
fl›nda bir alana yat›rmay›n. Size o
paray› borç verenler baflka sektörler-
de faaliyet gösterin diye vermediler.

18. ‹htiyac›n›z olmad›kça gayri-
menkul edinmeyin. Bir bankan›n ne
kadar çok gayrimenkulu varsa o

Genç Finansç›lara

Tavsiyeler
Sektörde ifl hayat›na yeni bafllam›fl veya ö¤renmeye/geliflmeye yüzü

daima dönük olanlara faydal› olaca¤›na emin oldu¤umuz bir derleme yaz›s›.
Finans sektöründe ileri gelenlerin y›llar boyu yaflayarak, görerek ve duyarak,

sahip oldu¤u gerçeklerin dam›t›m› belki de. Hayata ait tecrübeler sadece
yaflayarak edinilmez. E¤er böyle olsayd› hayata ait her gerçe¤in karfl›l›¤›nda

ac› bedeller ödememiz gerekebilirdi. Finans sektöründe kariyer
basamaklar›n›n ancak tecrübe ve bilgi ile ç›k›ld›¤›n› unutmayal›m.

Bilgilerimizin hayata yans›t›lmas› temennisiyle…

DERLEYEN:

‹smail Küçükerdo¤an*
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banka o kadar az bankac›l›k yap›yor
demektir. Gayrimenkul ifli ile ifltigal
edenlere kredi verin ancak o ifli siz
yapmay›n.

19. Mevduat toplamak bir ayr›ca-
l›kt›r. Bankan›z›n ayr›cal›kl› oldu¤unu
mevduat müflterilerinize hissettirin.

20. Çok büyük montanlarda mev-
duat toplamak için çok büyük müflte-
riler peflinde koflmay›n. Çok büyük
müflteriler iflinizi elinizden alabilir.

21. ‹yi bir kredi müflterisi olmayan
iyi bir mevduat müflterisi de olamaz.
Bir doland›r›c› tüm paralar›n› size
mevduat olarak verse bile almay›n.

22. Giyiniflinize ve sosyal ortam-
larda davran›fllar›n›za dikkat edin.
Her zaman kibar ve alçakgönüllü
olun.

23. Yan›n›zda çal›flt›rd›¤›n›z kifli-
lere rahat bir hayat yaflayacak kadar
ücret verin. Yaflant›lar› verdi¤iniz üc-
retle ba¤daflmayacak kadar lüks ise,
nedeni ne olursa olsun, o kiflileri
bankan›zdan uzaklaflt›r›n. 

24. Bankac› çok konuflmaz, dedi-
kodu yapmaz. Bankac› kötü müflteri-
leri hakk›nda bile dedikodu yapmaz.
Dedikoducu bir bankac› sahte bir
doktordan bile daha tehlikelidir.

25. Bankac›l›kta söz namustur.
Kolay kolay kimseye söz vermeyin.

Zarara bile
neden olsa,
verdi¤iniz sö-
zü mutlaka
tutun.

26. Kredi
ya da mevdu-
at tüm müflte-
rilerinizi mut-
laka tan›y›n.
Bir müflterini-
zin ailevi ne-
denlerle mut-
suzlu¤u sizin
de mutsuzlu¤unuz demek olabilir.

27. Bankan›n sermayesi banka-
n›n namusudur. Sermayeye makul
bir getiri sa¤lamak ise bankac›n›n
namusu oldu¤u kadar görevidir de.

28. Hiçbir bankan›n yeterli ser-
mayesi olmaz. Bankac› sermayesi-
nin yetersizli¤ini bilmeli ve sermaye
eksikli¤ini bilgi ve dürüstlü¤ü ile ka-
patmal›d›r.

29. Bankan›n flubeleri her zaman
temiz, rahat ancak gösteriflsiz olma-
l›d›r. Çok pahal› döflenmifl banka flu-
beleri müflteri çekmez aksine müflte-
ri kaç›r›r. Görünüfle harcanan her
fazla kurufl sermayeden çal›nan bir
kurufltur.

30. Her zaman çok kazanan ban-
ka olabilir ama her zaman çok ka-
zand›ran bankac› olamaz. Her za-

man çok kazand›ran bankac›, hiç-
bir zaman yakalanamayan bir

doland›r›c›dan farks›zd›r.

31. Rakiplerinize
bak›p içinize sin-

meyen banka-
c›l›k yap-

may›n.
R a -

kibiniz zarar görürse size bir fley ol-
mayabilir ama sizin bankan›z zarar
görürse iflinizi, itibar›n›z› ve bankan›-
z›n itibar›n› kaybedersiniz.

32. Bankac›l›kta do¤ruyu dürüst-
çe yapmak esast›r. Alt›n›zda çal›flan-
lardan bunu talep edin üstlerinize bu
esas› yeri geldikçe hat›rlat›n.

33. Politikac›larla de¤il, devletle
iyi geçinin. Bankac›l›k konular›nda
devletle yapt›¤›n›z görüfl al›fl veriflle-
rinde, görüfllerinizin kayna¤›n›n ser-
mayenizi korumak oldu¤unu her za-
man belirtin. Size borç verenlerin
haklar›n› korumak zaten devletin en
önemli görevlerinden biridir.

34. Ço¤unlukla kredi verildi¤inde
batar sonradan de¤il. 

35. Kredi iflleminde kredinin oran›
ve geri ödemesi ve sair flartlar›nda
s›k› pazarl›k yapan müflteri genellikle
sa¤lam müflteridir. Zira geri ödemesi
düflünülmeyen bir borcun vadesinin
ve oran›n›n hiçbir önemi yoktur. 

36. Bankac›l›k etik kurallar›na ay-
k›r› davranmay›n. Ayk›r› davrananla-
r› uyar›n. ■

* Teftifl Kurulu Baflkan Yard›mc›s›

Kaynak: Ekonomi Politikas›, Yazar: Dr. Mahfi E¤ilmez
/ Dr. Erkan Mumcu 
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Son Durum
Ticari hayat›n gerektirdi¤i, h›z ve

güvenlik gereksinimleri, baz› iliflki ve
ifllemlerin genel hükümlerden ayr›
olarak düzenlenmesini zorunlu k›l-
maktad›r. 

Tarihi süreç içeri-
sinde bu amaca
hizmet etti-
¤ine adeta
ittifak ile
karar veri-
len belge-
ler, Türk
Hukuku’nda k›y-
metli evrak olarak ni-
telendirilen senetler olup,
bunlar›n bafl›nda da çek gelmekte-
dir. Gerçekten de birçok niteli¤i ve
fonksiyonu olan çek, s›k› flekil flartla-
r› ile güvenlik sa¤larken, hak sahip-
lerinin haklar›n› kullanma, kan›tlama,
devir etme olanaklar› bak›m›ndan da
h›z sa¤lamaktad›r. 

Önceleri sadece Türk Ticaret Ka-
nunu’nda düzenlenen çek, daha
sonra oluflan gereksinimlerin bir zo-
runlu gere¤i olarak k›saca Çek Ka-
nunu olarak adland›r›lan 3167 say›l›
“Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi
ve Çek Hamillerinin Korunmas› Hak-
k›nda Kanun” ad› alt›nda özel bir ka-
nun ile düzenlenmifltir. 

Çek Kanunu, 8 Mart 2003 tarihli
Resmi Gazete’de yay›mlanan,
26.2.2003 tarih ve 4814 say›l› Kanun
ile tamam›na yak›n› olmak üzere
güncelleflmifltir. Çek mevzuat› ile il-
gili en önemli de¤iflikliklerden birisi
de Merkez Bankas›’n›n 9 Nisan 2003
tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan,
“Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi
ve Çek Hamillerinin Korunmas› Hak-

k›nda Kanuna ‹liflkin (2003/1 S›ra
Say›l›) Tebli¤i”dir. 

Çek mevzuat›ndaki de-
¤iflikliklerle olu-

flan son du-
rumu, çeke
iliflkin ifllem-
lerin ger-
çekleflt ir i l -

mesindeki krono-
lojik s›ralamaya göre

afla¤›daki flekilde k›sa-
ca özetlemek müm-
kündür: 

1. Çek yaprak veya defterlerine
iliflkin düzenlemeler 

Bir çek iliflkisinde yap›lacak ilk
husus, çek yapra¤› veya çek defteri-
nin haz›rlanmas›d›r. Türk Hukuku’na
göre, çekte muhatap olma (çek ver-
me) yetkisi sadece banka veya özel
finans kurumlar›na verilmifl oldu¤u
için, çek ancak bu kurumlar taraf›n-
dan bas›labilecektir. 

Çek Kanunu, Türk Ticaret Kanu-
nu’na göre bir çekte bulunmas› gere-
ken zorunlu unsurlar d›fl›nda çek
yaprak veya defterlerinin boyutlar›,
banka/özel finans kurumunun ve flu-
besinin ad›, hesap sahibinin ad›-soy-
ad› / unvan› ve vergi kimlik numara-
s›, kodlanacak bilgiler (çek numara-
s›, banka kodu, flube kodu, hesap
numaras›, tutar), kodlama standard›
ve yöntemi, sembollerin biçimi, ka-
rakterlerin uzunlu¤u gibi çeklerin
bask› flekli ile ilgili olarak ayr›nt›l› dü-
zenlemeler içermektedir. 

2. Çek defteri verilecek kifli ad›-
na hesap aç›lmas› 

Muhatap (banka/özel finans kuru-
mu) nezdindeki hesap üzerine kefli-
de edilmek sureti ile kullan›lmas› ge-
reken çek iliflkisi için gerekli olan
ikinci flart, bir hesab›n varl›¤›d›r. 

Banka veya özel finans kurumla-
r›n›n, ilgili yasal düzenlemelerin ge-
rekli k›ld›¤› tüm bilgi ve belgeleri al›n-
d›ktan sonra hesap açmalar› gerek-
mektedir. 

3. Çek yaprak veya defterinin
hesap sahibine verilmesi,

Hesap sahibine tek bir çek yapra-
¤› verilebilece¤i gibi birden çok çek
yapra¤›ndan oluflan çek defteri de
(eski düzenlemelerde çek karnesi te-
rimi kullan›lmaktayd›) verilebilir. 

Çek defteri verilmesi, bankac›l›k
ifllemleri kapsam›nda ilgili banka /
özel finans kurumunun takdirine b›-
rak›lm›fl olmakla birlikte, bu takdir
keyfi ve s›n›rs›z olmay›p, baz› belge
ve bilgilerin al›nmas› ve bunlar›n de-
¤erlendirilmesine ba¤l›d›r. Buna gö-
re, banka veya özel finans kurumla-
r›; öncelikle çek defteri talep eden
gerçek veya tüzel kiflilerin çek yasa-
¤› bulunup bulunmad›¤›, fiil ehliyeti
ve mali-ekonomik durumlar› ile ilgili
incelemeler yapt›ktan ve afla¤›daki
belgeleri ald›ktan sonra çek defter-
leri verebileceklerdir. K›saca çek
verme ifllemi bir kredi ifllemi oldu¤u
için banka veya özel finans kurum-
lar› bir kredi iliflkisinde gösterdikleri
dikkat, özen ve basiretin ayn›s›n›
çek defteri verme iflleminde de gös-
termelidirler. 

Çek mevzuat›, çek yapra¤› ve-
ya çek defteri verilmesi aflamas›n-
da hesap sahibinden afla¤›da be-

Çek Mevzuat›ndaki De¤iflikliklere Göre
Çeke ‹liflkin Düzenlemelerde

Son Durum
Nihat Boz*
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lirtilen bilgi ve belgelerin al›nma-
s›n› zorunlu k›lmaktad›r:

a) Foto¤rafl› nüfus cüzdan› örne¤i, 
b) Yerleflim yeri belgeleri, (‹ka-

metgah senedi) 
c) Tacir olanlar›n ayr›ca ticari sicil

kay›tlar›,
d) Vergi levha veya vergi kimlik

belgesi sureti,

Zorunlu bu bilgi ve belgelerin d›-
fl›nda hiç kuflkusuz banka/özel fi-
nans kurumunun, çek iliflkisi ile ilgili
olarak baflkaca belge ve bilgi, söz-
gelimi, tüzel kiflilerde imza sirküleri,
imza beyannamesi, yetki belgesi, yi-
ne hesap sahiplerinden Müflteri ‹fl-
lemleri Sözleflmesi / Genel Hizmet
Sözleflmesi / Bankac›l›k ‹fllemleri
Sözleflmesi / Çek Taahhütnamesi /
Rehin Sözleflmesi gibi adlar alt›nda
baflkaca sözleflme / taahhütname al-
mas› da söz konusu olabilir. 

Çek defterinin mutlaka hesap sa-
hibine veya bu hususta aç›k yetki
içeren belgelere (vekaletname, sir-
küler vs.) dayal› olarak yetki-
li vekil veya temsilciye “Çek
Defteri Teslim Belgesi” imza-
latt›r›lmas› sureti ile teslim
edilmesi, olas› sorunlara en-
gel olacakt›r. 

4. Merkez Bankas›’na
Bildirim

Çek mevzuat›nda yap›lan
en önemli de¤iflikliklerden bi-
risi; Merkez Bankas› ile ilgili iletiflimin
daha yo¤un bir flekilde yap›lmas›n›n
öngörülmesidir. 

Buna göre, daha çek hesab›n›n
aç›lmas› aflamas›nda hesap sahibi-
nin aç›k kimli¤i, adresi, vergi kimlik
numaras› ve hesab›n kapat›lmas›-
ndan sonra on befl gün içinde Türki-
ye Cumhuriyet Merkez Bankas›’na
bildirilmesi zorunlulu¤u getirilmifltir.
Yap›lacak di¤er bildirimlere afla¤›da
ayr›ca de¤inilecektir. 

5. Çeklerin keflidesi ve kullan›m›
Banka/özel finans kurumlar›n-

dan al›nan çek yapraklar›n›n hesap
sahipleri taraf›ndan ilgili mevzuatla

belirlenen flart ve flekillere göre kul-
lan›lmas› ve banka/özel finans ku-
rumlar› baflta olmak üzere ilgili res-
mi ve özel tüm kifli ve kurulufllar›n
da mutlaka bu flekil flartlar›n› ara-
malar› gerekir. 

Türk Ticaret Kanunu ile Çekle
Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek
Hamillerinin Korunmas› Hakk›nda
Kanun ve ilgili Tebli¤ özel düzenle-
meler içermekte olup, bu nedenle bir
çekte bu iki mevzuat›n da öngördü¤ü
flekil flartlar› flunlard›r: 

a) Çek kelimesi (çek yabanc› dil-
de yaz›l› ise o dilde çek karfl›l›¤› ola-
rak kullan›lan kelime),

b) Kay›ts›z ve flarts›z havale,
c) Muayyen bir bedel,
d) Muhata-

b›n unvan›
( ö d e y e c e k
kimsenin di¤er
bir ifade ile
banka/özel fi-
nans kurumu-
nun unvan),

e) Keflide ta-
rihi,
f) Keflidecinin
imzas›,
g) Keflide yeri,
h) Ödeme yeri
(ödeme yeri
ayr›ca belirtil-

memifl ise muhatab›n bulundu¤u yer),
›) Hesap sahibinin ad›-soyad›/un-

van›,
i) Vergi kimlik numaras›,
j) Hamiline düzenlenmemifl çek-

lerde lehdar›n ad-soyad›/unvan›, 
k) Çek yapra¤›n›n Merkez Ban-

kas›nca belirtilen bask› flekline uy-
gun olmas› (banka/özel finans kuru-
munun ve flubesinin ad›, çek numa-
ras›, banka ve flube kodu, hesap nu-
maras›, tutar kelimesi), 

6. Çekin banka/özel finans ku-
rumuna ibraz›

Banka/özel finans kurumu tara-
f›ndan bas›lm›fl, hesap sahibi tara-

f›ndan keflide edilmifl çekin sorunsuz
sonuç do¤urmas› için muhatap ban-
ka/özel finans kurumuna veya takas
odas›na (elektronik takas dahil) ka-
nunda belirtilen süreler içerisinde  ib-
raz› gereklidir. 

Çeklerde ibraz süreleri: 
a) Keflide edilen yerde ödenecek

çekler için on gün,
b) Keflide edildi¤i yerden baflka

bir yerde veya ayn› k›tada olmak
üzere baflka bir memlekette ödene-
cek çeklerde bir ay,

c) Keflide edildi¤i memleketten
baflka bir k›tada bulunan bir memle-
kette ödenecek çeklerde üç ay. 

7. – Çekin banka/özel fi-
nans kurumu taraf›ndan in-
celenmesi,

Çek ibraz edilen muha-
tap banka/özel finans kuru-
munun, ibraz edilen çek ile
ilgili ifllem yapmadan önce
mutlaka çekle ilgili (çek
üzerinde ve çek hesab› ile
ilgili olarak) bir inceleme
yaparak afla¤›daki durum-

lar›n yasaya uygunlu¤unu tespit
etmesi gerekir: 

a) ‹braz süresi,
b) Çekin kanuni unsurlar›,
c) Sahtelik ve tahrifat,
d) Keflidecinin imzas›n›n ve yetki-

sinin geçerlili¤i,
e) Ödeme yasa¤› ve sair bir karar,
f) Çekten cayma durumu, 
g) Ciro silsilesinin düzgünlü¤ü,
h) Hamilin kimli¤i ile hak sahipli¤i

ve ehliyeti,
›) Hesab›n ödemeye müsaitli¤i ,
i) Hamilin vergi kimlik numaras›,

adresi ve cirosunun varl›¤›,

8. Çek bedelinin ödenmesi,
Banka / özel finans kurumu tara-

f›ndan yap›lan inceleme sonucun-
da çekin ödenmesi ile ilgili bir soru-
nun olmad›¤›n›n tespit edilmesi ha-
linde, hamilin kimli¤i ile vergi kimlik
numaras›, imzas› ve çek asl› al›n-
d›ktan sonra çek bedeli hakl› hami-
le ödenir. 
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9. Çekin k›smen ya da tama-
men karfl›l›ks›z kalmas› halinde
yap›lacak ifllemler

a) K›smi ödemenin kabul edil-
memesi halinde karfl›l›ks›z flerhi-
nin yaz›larak çekin hamile iadesi:
Hesapta, ibraz edilen çek bedelini
k›smen yada tamamen karfl›layacak
miktarda paran›n bulunmamas› veya
çek hamilinin k›smi ödememeyi de
kabul etmemesi halinde, bu hususlar
ile ibraz tarihi, ödememe nedeni çek
üzerine yaz›l›r ve çek üzerine hami-
lin imzas› da al›nmak suretiyle çek
hamile geri verilir. Ancak çek geri ve-
rilmeden önce arkal›-önlü fotokopisi
al›narak saklanmal›d›r.

b) Hamilin k›smi ödemeyi ka-
bul etmesi halinde bu ödemenin
yap›larak hamilin imzas›n›n al›n-
mas› sureti ile tasdikli çek fotoko-
pisinin hamile iade-
si: K›smi ödeme; k›s-
men de olsa hesapta
para olup olmamas›na
göre iki durumda söz-
konusu olabilir. He-
sapta, banka veya
özel finans kurumlar›-
n›n ödeme yükümlülü-
¤ü alt›nda olduklar›
miktardan daha fazla
para olmas› halinde
sadece bu para öde-
necektir. Hesapta, bu miktarda para
olmamas› veya daha az para olmas›
halinde ise, banka veya özel finans
kurumlar›n›n ödemekle yükümlü ol-
duklar› miktar ödenecektir. Banka
veya özel finans kurumlar›n›n öde-
me yükümlülü¤ü; 09.07.2003 tarihi-
ne kadar verilen çeklerden dolay› alt-
m›flmilyon (60.000.000 TL), bu tarih-
ten sonra üçyüzmilyon (300.000.000
TL) ve her y›l Devlet ‹statistik Ensti-
tüsü Baflkanl›¤›nca yay›mlanacak
toptan eflya fiyatlar› y›ll›k endeksine
göre Merkez Bankas›’nca yeniden
tespit edilecek miktarlard›r. Ancak
her iki durumda da çek asl›n›n
banka veya özel finans kurumun-
da saklamas› zorunlu olup, hamile
tasdikli çek fotokopisi verilecektir.
Yeni düzenlemenin en önemli hü-

kümlerinden birisi de çek hamili-
nin, çek fotokopisi ile tüm yasal
haklar›n› –alacak ve suç duyuru-
su– kullanabilmesine olanak tan›-
mas›d›r. 

c) Keflidecinin adresinin hami-
le verilmesi: Kanunun uygulamada-
ki önemli sorunlardan birisini gider-
me amac› ile kabul etti¤i düzenleme;
hamilin yasal haklar›n› kullanma
aflamas›nda gereksinim duydu¤u
adres bilgilerinin talep halinde veril-
mesini zorunlu k›lm›fl olmas›d›r. 

d) Hesap sahibi taraf›ndan dü-
zeltme hakk›n›n kullan›lmas›:
Çek Kanunu’nda yap›lan en önemli
de¤ifliklikler düzeltme hakk›na ilifl-
kin düzenlemelerdir. Özetle; yeni
düzenlemelerle, düzeltme hakk›
için önceden ihtar zorunlulu¤u ile
bir y›l için de ancak iki kere düzelt-

me hakk› kullan›labilece¤ine iliflkin
s›n›rland›rma kald›r›lm›fl, yedi ifl gü-
nü on gün olarak –ancak ifl günü
de¤il– de¤ifltirilmifltir. ‹braz süresi-
nin bitim tarihinden itibaren en
geç on gün içinde çekin karfl›l›k-
s›z kalan k›sm›n› yüzde on tazmi-
nat› ve ibraz tarihinden ödeme
gününe kadar geçen süre için ya-
san›n 16 a maddesine göre he-
saplanacak gecikme faizi –Kanuni
Faiz ve Temerrüt Faizine ‹liflkin Ka-
nun’a göre ticari ifllerde uygulana-
cak temerrüt faizi– ile birlikte öde-
mek suretiyle düzeltme hakk›n›
kullanan, çek keflide etmek hak-
k›n› yeniden kazan›r.

e) Hesap sahibine banka/özel
finans kurumu taraf›ndan ihtar
gönderilmesi: Yeni de¤ifliklikle ihtar

düzeltme hakk›ndan önce de¤il, dü-
zeltme hakk›n›n kullan›lmamas›ndan
sonra gönderilecek olup, bu ihtarda
hesap sahibinden bütün çek defter-
lerini ald›¤› bankalara geri vermesi
gerekti¤i hususu ihtar edilecektir. ‹h-
tar›n, ibraz süresinin bitim tarihinden
itibaren on günlük düzeltme hakk›n›n
bitiminden itibaren on gün içinde
gönderilmesi gerekir.

f) Merkez Bankas›’na bildirme
ve Merkez Bankas›’n›n duyurusu:
K›smen veya tamamen karfl›l›ks›z ka-
lan çekin ibraz tarihinden itibaren on
günlük süre içinde do¤rudan do¤ruya
Merkez Bankas›’na bildirilmesi gere-
kir. Merkez Bankas›’na yap›lacak bil-
dirimde; çekin ödenmedi¤i hususu ile
hesap sahibi hakk›nda gerekli tüm
bilgiler yer almal›d›r. Bildirimden son-
ra, çek bedeli ve tazminat ile gecikme

faizinin hamile veya
banka/özel finans ku-
rumuna ödenmesi ha-
linde, bu durum da
ödeme tarihinden itiba-
ren on gün içinde Mer-
kez Bankas›’na bildiril-
melidir. Banka/özel fi-
nans kurumlar›n›n
Merkez Bankas›’na
yapt›¤› bildirimleri Mer-
kez Bankas›‘n da on-
befl gün içinde tüm

bankalara duyurmas› gerekmektedir.
g) Çek defterlerini geri verme-

yenler hakk›nda savc›l›¤a ihbarda
bulunma: ‹htar› alm›fl say›lan tarih-
ten itibaren on gün içinde geçerli bir
sebebe dayanmaks›z›n çek defterle-
rini geri vermeyenler ilgili cumhuriyet
savc›l›¤›na ihbar edilir.

10. Cezalara iliflkin düzenlemeler 
Çek Kanunu, kanunda düzenle-

nen hükümlere ayk›r›l›k ile ilgili olarak
gerek keflideci ve gerekse bankalar
hakk›nda özel bir çok cezai hükümler
getirmifltir. Bir makalenin kapsam›n›
aflacak miktarda ve teknik olmas› ne-
deni ile cezalara iliflkin ayr›nt›lara gi-
rilmesi gere¤i duyulmam›flt›r. ■

* Hukuk Baflmüflaviri
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Bireysel Projeleri

Bir Baflar› Öyküsü;

Bursa ve Malatya
Bireysel Projeleri

Bireysel Bankac›l›k Müdürlü-
¤ü’nün 2002 Mart ay›ndan itibaren
çal›flmalarda müflteri kitlesinin ho-
mojen olmas› ve genellikle uzun sü-
redir ayn› faaliyet alan›nda çal›flan
kiflilerden oluflmas› dolay›s›yla toplu
konut ve toplu tafl›maya yönelik ça-
l›flmalara ayr› bir önem verilmifltir. 

2002 y›l sonlar›nda bafllanan ve
halen devam etmekte olan Bursa
Belediyesi Halk Otobüsleri ve Malat-
ya ‹nönü Çarfl›s› projeleri büyüklük-
leri ve yukar›da belirtilen strateji do¤-
rultusundaki özellikleri ile Bireysel
Bankac›l›k Müdürlü¤ünün çal›flmala-
r›nda ayr› bir yer kazanm›flt›r.

Bursa kent içi toplu tafl›mac›l›¤›n›n
temel unsuru olarak görülen Bursa
Ray projesinin tamamlay›c›s› olarak
düflünülen Bursa Belediyesi Halk Oto-
büsleri projesi ile, ulafl›m arterlerinin
tekrar düzenlenmesi yan›nda kent içi
ulafl›mda kullan›lan eski tip araçlar›n
de¤ifltirilerek, ça¤dafl ulafl›m imkanla-
r›ndan Bursa halk›n›n yararland›r›lma-
s› amaçlanmaktad›r. Bu kayg›larla ha-
reket eden Bursa Büyükflehir Beledi-
yesi ve Minibüsçüler Odas›, araç seçi-
mi konusunda bir çal›flma yapm›fl en
uygun araç olarak OTOYOL IVECO
marka 25 kiflilik Midibüslerin oldu¤una
karar verilmifl, 27 temmuz 2002 tari-
hinde taraflar›n kat›l›m› ile üçlü proto-
kol imzalam›fllard›r. Bu protokol ile
355 adet arac›n de¤ifltirilmesi amaç-
lanm›fl. Otoyol firmas› ile Müdürlü¤ü-
müz aras›nda yürütülen çal›flmalar
dolay›s›yla Bursa projesine teklif ver-

memiz istenmifl, konunun sosyal bo-
yutu, müflteri kitlesinin nitelikleri de-
¤erlendirilmifl ve projenin kurumumuz
hedefleri ile uyumlu oldu¤u görülerek
projenin finansman›na talip olunmufl-
tur. Müdürlü¤ümüz teklifi, Minibüsçü-
ler Odas› ve ‹veco nezdinde yürütülen
çal›flmalar sonucunda kâr oran›, temi-
nat koflullar›, kredilendirme süreci aç›-
s›ndan en iyi teklifler aras›nda görül-

müfl, kabul edilerek araç teslimlerine
2002 y›l› sonunda Müdürlü¤ümüz ve
Bursa flubesi yetkililerinin de haz›r bu-
lundu¤u törenle bafllanm›flt›r.

Ayn› nitelikteki di¤er bir çal›flma
ise, Malatya flubemiz taraf›ndan, ku-
rumumuz konut-iflyeri finansman› çer-
çevesinde gerçeklefltirilmekte olan
Malatya ‹nönü Çarfl›s› dükkanlar›n›n
finanse edilmesi çal›flmas›d›r. Malat-
ya ‹nönü çarfl›s›; Malatya belediyesi
taraf›ndan Malatya merkezinde infla
edilmifl, küçük ve orta ölçekli de¤iflik
alanlardaki ticari iflletmeleri bir çarfl›
bünyesinde toplayarak, bir al›flverifl
merkezi konsepti yaratarak, hem tü-
keticiler hem de ticaret erbab› için bir
cazibe merkezi yaratmaya amaçlayan
bir projedir. Bu proje kapsam›nda
dükkanlar›n sat›fla sunulmas› aflama-
s›nda, Bölümümüz ve Malatya flube-
miz iflbirli¤inde yap›lan çal›flmalar ne-
ticesinde projenin kurumumuz finans-
man› ile gerçeklefltirilmesi konusunda
anlaflmaya var›lm›flt›r. Malatya ‹nönü
Çarfl›s› projesi de¤iflik büyüklüklerde
toplam 159 dükkan ve sosyal alanlar-
dan oluflan bir projedir. 

Yukar›da örnek olarak belirtilen
iki projemiz, Bursa ve Malatya flube-
lerimizin kendi hinterlandlar›ndaki pi-
yasa potansiyellerini de¤erlendire-
rek, yayg›n bir müflteri profilinde ger-
çeklefltirdikleri, çal›flmalard›r. Katk›-
lar›ndan dolay› eme¤i geçen herke-
se teflekkürler. ■

* Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤ü, II. Müdür 

Mesut Ak*

Bursa Ray projesinin tamamlay›c›s› olarak düflünülen Bursa Belediyesi Halk Otobüsleri
projesi ile Malatya flubemiz taraf›ndan, kurumumuz konut-iflyeri finansman› çerçevesinde

gerçeklefltirilmekte olan Malatya ‹nönü Çarfl›s› dükkanlar›n›n finansman çal›flmas›
Albaraka Türk imzas› tafl›yor.
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Çal›flm›yor (!)

Araç ve konut finansman›yla ilgili
bir ürün kampanyas›na karar verme
sürecinin sözkonusu piyasada ki
yükselen trendle beraber stratejik
baz› kararlar›n bir bileflkesi oldu¤unu
söylemek mümkün.

Sektörel anlamda sunulan “faiz-
sizlik” enstrüman›n›n “ürün yaflam
e¤risine” bak›ld›¤›nda, bu alanda
belli bir kademeye eriflildi¤i görül-
mektedir. Bu kademe iletiflim faali-
yetlerinde isim bilinirlili¤i sa¤lama
çabas›n›, bir ad›m öteye tafl›may›
zorunlu k›l›yor. Türkiye’de tarihi Al-
baraka Türk ile bafllayan faizsiz ban-
kac›l›¤›n reklamc›l›k geçmifline ba-
k›ld›¤›nda flu tespiti yapmak müm-
kün. Sektördeki –son dönem
ürün/hizmet lansmanlar›n› saymaz-
sak– faizsiz bankac›¤›n reklamc›l›k

tarihi imaj kampanyalar› üzerine ku-
ruludur. Marka bilinirlili¤ini sa¤laya-
bilmek ve sistemin temel vaadi olan
faizsizlik enstrüman›n›n içini doldu-
rabilmek amac›yla yap›lan bu çal›fl-
malar marka ad›na yaflan›lan do¤al
bir süreçti asl›nda.

Albaraka Türk olarak hedef kitle
üzerinde yapt›¤›m›z tüm araflt›rma-
lar araflt›rmaya kat›lan her dene¤in,
finans kurumlar›n› belli s›ralamada
ifade edebildi¤ini gösteriyor. (ve bilin
bakal›m listenin ilk s›ras›nda hangi fi-
nans kuruluflu var?)

Asl›nda sektördeki finans kurum-
lar›n›n bugün itibariyle hedef kitlede
marka bilinirlili¤ini sa¤lama konusun-
da s›k›nt›lar› yok. Albaraka Türk ismi-
ni duyan her insan bugün bize uzun
zaman önce kulland›¤›m›z ve sektör-
de jenerikleflen “faizsiz kazanç” slo-
gan›n› hat›rlatabiliyor. Sektörde faali-
yet gösteren markalar› tan›yan ve ta-
kip eden kiflilerin kafas›ndaki soru
iflaretleri genelde faaliyet alanlar› ve
sistemin özü ile ilgili konular. Bu
konular da reklam kampanyalar›n›n
d›fl›ndaki çözümleri gerekli k›l›yor. 

Geçmifl onsekiz y›l içinde kurum-
sal imaja yat›r›m yapan tüm Özel Fi-
nans Kurumlar›n›n art›k ürün ve hiz-
metleri anlam›nda somut vaatler or-
taya koyarak iletiflim çabalar›n› sür-
dürmesi gerekiyor. Yaflanan yüksek
rekabet, kurumsal kimlikte oluflturul-
mak istenen farkl›laflmay› ürün ve
hizmette de sa¤layabilmeyi zorunlu
k›l›yor. Rakiplerimizden sadece alg›-

Modern, teknolojik; abart›s›z bir me-
kan. Yukar›da Konut Finansman›, Araç
Finansman›, Üretim Deste¤i tabelalar›
görülüyor. Ask›l› gömlekli, orta yafll›; ba-
bacan bir adam kap›dan h›zla girerek
çoflku ile ekibine sesleniyor. Adam konu-
flurken arka planda araç, konut, tabelala-
r› görünüyor. Bütün bölümler ›fl›l ›fl›l göz-
lü; genç, temiz yüzlü personelle dolu. 

— Arkadafllar, araç almak isteyen, ko-
nut almak isteyen bize kofluyor.

Neden? Çünkü bizde kötü sürpriz yok.
Belirsizlik yok. Gelece¤i net görmek var. 

Netlik çal›flmak demek. Siz çal›flacak-
s›n›z, müflterilerimiz çal›flacak, Türkiye ça-
l›flacak.

Kameran›n pan› “Hukuki Takip” tabela-
l› bir bölüme geliyor. Müzik komik bir ton
al›yor. Bu bölümde sadece bir kifli (yani
fienel Bey) oturuyor. Önünde bilgisayar
yok; dosya yok; ka¤›t yok. Önünde ka¤›t-
tan yap›lm›fl oyuncaklarla (origami) oyna-
d›¤›n› görüyoruz. Pan duruyor. Zoom out’la
tüm kadraj› görüyoruz. fief hukuk merkezi-
ne do¤ru bak›p fienel Bey’e gülümsüyor.

— Herkes t›k›r, t›k›r çal›flt›¤› için fie-
nel Bey yine çal›flmayacak!... (Kahkaha-
lar kopuyor.)

Kamera geriye çekildi¤inde ve tüm
kadraj göründü¤ünde fienel Bey’in otur-
du¤u masan›n üzerinde “Hukuki Takip”
yaz›s› tekrar görünür. 

D›fl ses giriyor (gülerek)

— Finansal deste¤e ihtiyac›n›z varsa
Albaraka Türk’e u¤raman›zda say›s›z
fayda var.

Nas›l, her fley çok net de¤il mi?
Albaraka Türk finansmanlar›.
Net çözümler, net sonuçlar. 

Albaraka Türk’de “Baz›lar›”

Çal›flm›yor (!)

Ekrem fiahin*

“Albaraka Türk’te baz›lar› çal›flm›yor.” fieklinde konulan bu bafll›k ve yukar›da yer alan son
reklam kampanyam›z›n film senaryosu Albaraka Türk’te araç ve konut finansman› ile ilgili son

dönem iletiflim faaliyetlerimizin ç›k›fl noktas›n› oluflturan ince bir espriyi içinde tafl›yor. Bu yaz›n›n
amac› da bu ince esprinin arka plan›ndaki temel düflünceyi sizlerle paylaflmak. 
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sal düzeyde farkl›laflmak flart, fakat
tüketici nezdinde yeterli de¤il. Farkl›-
l›¤›n›z› sadece alg›sal düzeyde de¤il
ürün ve hizmette de yakalarken ayn›
zamanda bunu iletiflim faaliyetlerine
tafl›mak gerekiyor.

Tüm bunlardan yola ç›karak yö-
netim olarak kurumsal imaj kampan-
yalar› yerine ürün ve hizmetlere
odaklanma konusunda al›nan strate-
jik karar, gerek son dönem iletiflim
faaliyetlerimizin gerekse bu yaz›n›n
bel kemi¤ini oluflturmaktad›r. 

Bireysel bankac›l›k çal›flmalar›-
n›n son dönemde hareketlilik kazan-
mas› ve Tüketici Finansmanlar›na
olan ilgi (araç ve konuta ait öngörü-
ler) bizim reklam ajans›m›z› bu konu-
larda creative (yarat›c›) çal›flmalar
yapmas› yönünde brieflendirmeyi
(yarat›c› yönlendirme) gerekli k›ld›.
Tüketicinin araç veya konut finans-
man›n› etkileyen üç önemli yönlendi-
riciden bahsedilebilir. Bunlar fiyat,
h›z ve esneklik. Yani rakiplerinize k›-

yasla sundu¤unuz fi-
yat avantaj›, baflvuru
kabulünde ve cevap
verilmesinde (yafla-
nan bürokrasiye pa-
ralel) geçen süre ve
son olarak geri öde-
melerde tüketiciye
sunabildi¤iniz kifliye
özel ödeme kolayl›¤›. 

Yapt›¤›m›z toplan-
t›larda bu üç temel
kriterde rekabetçi bir

baflar›ya sahip oldu¤umuz anlafl›l›n-
ca geriye sadece sundu¤umuz ürüne
ait bize has bir özelli¤i iletiflim faali-
yetimizde ön plana ç›karmak kald›.
Fakat öyle bir yönümüzü ön plana ç›-
karal›m ki bu sadece bu üründe de¤il
kurumumuzun genelinde bir yaklafl›-
m› ve kültürü ifade etsin. 

Buraya kadar gelinen nokta bizi
filmin ana fikrine zaten ulaflt›rmaya
yetti. Albaraka Türk reklam filmi; sun-
du¤umuz fiyat, h›z ve esneklik avan-
taj›n›n d›fl›nda, ürünün biricikli¤ini de
oluflturan temel bir yönümüzü ön pla-
na ç›kar›yor. Peki ürünün temel biri-
cik vaadi ne?

Türkiye de bir dönem tüketici fi-
nansman› kullanan, bunlar› ülkenin
içinde bulundu¤u zor flartlar nede-
niyle geri ödeyemeyen kifli ve ku-
rumlar›n belleklerinde yaflan›lan
krizlerin etkileri hâlâ silinebilmifl de-
¤il. Krizin yükü; görülmemifl faiz
oranlar›yla kredi kullanan müflterile-
re yüklendi. Sadece bu faiz s›k›nt›la-
r›ndan dolay› milyonlarca insan ge-
çim s›k›nt›s›na düfltü, iflyerleri ka-
pand›. Kredi kullananlar, katlanan fa-
izleri ödeyebilmek için varl›klar›n›
satmaya bafllad›lar. Kriz dönemlerin-
de en yo¤un ifl temposu maalesef
hukuki takip servislerinde yafland›. 

Albaraka Türk buradan hareketle;
reklam kampanyas›nda, kriz dönem-
lerinde gösterdi¤i “gerçek dostlu¤u”
an›msat›yor. Albaraka Türk’ün fi-
nansman servisinde herkes “Net Çö-
zümler, Net Sonuçlar” amac›yla çal›-
fl›rken “Hukuki Takip” bölümünde
(reklamda geçen ad›yla) fienel bey
hiç çal›flm›yor. Onun çal›flmamas›
yada az çal›flmas› Albaraka Türk için

hakl› bir gurur nedeni. Tüketici için-
se; baflka hiç kimsenin “sahiplene-
medi¤i” bu vaat direkt bir tercih ne-
deni. Çünkü, “faizsiz sistem”de her
fley nettir. Borçlu, iflin bafl›nda, imza-
y› att›¤›nda borcunu net olarak bilir.
Albaraka Türk Net sonuçlar ve Net
Çözümler vaat ediyor. Albaraka
Türk, kulland›¤›n›z finansman nede-
niyle gelecekte yaflanabilecek belir-
sizlikleri ortada kald›ran, gelece¤i
daha net görebilmenizi sa¤layacak
bir çal›flma ortakl›¤› vaat ediyor. 

“Araç, konut, üretim veya d›fl
ticaret konular›nda finansman ih-
tiyac›n›z varsa; sizin için en
önemli olan ‘gelece¤i net görmek-
tir” dedik.

“Gelece¤i net görürseniz siz
çal›fl›rs›n›z, siz çal›fl›rsan›z biz ça-
l›fl›r›z, hepimiz çal›fl›rsak Türkiye-
miz çal›fl›r.”

“Herkes t›k›r t›k›r çal›fl›nca hu-
kuk departman›na gerek bile kal-
maz” dedik.

Kurumumuza ait bu yaklafl›m› ve
kültürü aktarma ad›na kulland›¤›m›z
“hukukî takip” esprisi nedeniyle biz-
lere engin bir hoflgörü gösteren
avukat arkadafllar›m›za ve fienel
beylere sonsuz teflekkürler. ■

* ‹letiflim Uzman›

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

Ekrem fiahin

Reklam Ajans›
Art Grup

Strateji
Hakan Senbir, Tülin Alt›ok

Müflteri Hizmetleri
Mehmet Kaptan, Esra Yaral

Medya Planlama
Müslüm Güler, P›nar Üretmen

Medya Planlama (TV)
Medya Max

Pretest
Kalita

Yönetmen
Andreas Schaefer

Görüntü Yönetmeni
Marcus Lambrecht

Müzik
Jingle House

Prodüksiyon
Pozitif
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Malezya konusunda okuyaca¤›n›z
afla¤›daki yaz› size klasik bir ülke
tan›t›m yaz›s› olarak gözükebilir.
Fakat bu yaz› Feyzullah Orman’la
teflrik-i mesai de bulunmufl ifl
arkadafllar› için anlam yüklü özel bir
yaz›. Asl›nda o Albaraka Türk de
çal›flan yüzlerce farkl› renk ve sesten
sadece bir tanesi. K›v›rc›k saçl›, k›sa
boylu ve esmer. Hayata ait idealleri
ve hayalleri olan ama h›rsl›
gözükmeyen biraz telafll› biraz
panik. K›saca hayata ait özellikler
tafl›yan hayat›n içinden biri.
Feyzullah’›n Malezya maceras›
1994 y›l›nda 20 yafl›ndayken
bafll›yor. Feyzullah Malezya’da
iletiflim okumufl orada Malezya
vatandafl› olmufl. Vatan hasreti a¤›r
bas›nca da yurda kesin dönüfl karar›
alm›fl. Bir süre bizlerle çal›flt›ktan
sonra yaflad›¤› baz› bürokratik
problemler nedeniyle tekrar
Malezya’ya dönmek zorunda kald›.
Bize dönece¤ine dair söz veremese
de biz onun tekrar aram›za
dönece¤ini biliyoruz ve kendisine en
derin sevgilerimizi iletiyoruz.

Y›l 1994... 
Elinde hafif eskimifl çantas› ve at

kuyru¤u kestirilmifl saçlar›yla yirmi
yafllar›nda esmer bir delikanl›, hafif
ürkek ad›mlarla bilinmeyen, daha
do¤rusu bilmedi¤i yepyeni bir dünya-
ya ad›m atman›n heyecan› ve biraz-
da cehaletin yaratt›¤› tedirginlikle
Sultan Abdulaziz Havaalan›na mer-
haba dedi¤inde önünde uzanan y›lla-
r›n pek kolay geçmeyece¤ini düflü-
nüyordu. Önündeki kapal› kap›lar›n
aç›lmas›n› beklerken kap›ld›¤› karan-
l›k duygular, bir bilinmezle tan›flma-
n›n estirdi¤i hafakanlar yerlerini tatl›
bir esintiye, yemyeflil ve bambaflka
bir orman manzaras›n›n tutsak edici
kuca¤›na mayhofl mayhofl b›rak›ver-
di kendisini, dümdüz ve simsiyah as-
falt yoldan ucube zannetti¤i güzelli-
¤in ba¤r›na do¤ru yol al›rken... 

* * *

Zaman zaman bunaltan, s›cak
yüklü nem ve geceleri zindana dönüfl-
türen sivrisinekler ucubeyi hat›rlatsa
da, renklerin flehri Kuala Lumpur’da,
gülümseyen envai çeflit yüzlerin dol-
duraca¤› rüyalara duyulan hasret a¤›r
basar ve terler içinde, incecik bir tülün

alt›nda derin bir uykuya dalars›n›z.
Sabah›n mufltusunu ezanlar› izleyen
çanlar›n sesleri haber verir. 

Gök kubbe hiçbir yerde bu kadar
mavi olamaz. Ve hiçbir yerde yafll›,
orta yafll› ve gencecik insanlar, kad›-
n› erke¤iyle günün bu en bakir vak-
tinde kalkmaz yataklar›ndan herhal-
de. Müslüman’› niyaz›yla, Çinlisi, ad›-
n› bir türlü ö¤renemedi¤im enteresan
ve yumuflac›k aerobi¤iyle, Hint kö-
kenlisi feng-shu-i’siyle güneflin mo-
notonlaflan yer küreyi ayd›nlatma ri-
tüeline baflka bir hava katar. Ah, bir-
de insan› bo¤arcas›na daraltan nemi,
kavuracakm›fl gibi yakan zuhur vakti
günefli olmasa bu topraklar›n!..

Gazetenin birinde tipik bir Asya
ülkesi diye betimlendi¤ini okudum
kültürel ve etnik fakl›l›klar› bir pota-
da eriterek zenginli¤e dönüfltüren
bu güzelim memleketin. Dr. Mahat-
hir Muhammed’in (baflbakan) bela-
lara karfl› “Benim ülkem üç büyük
medeniyetin varsayd›¤› güçler tara-
f›ndan korunmaktad›r” deyifli, bu öz-
güveni henüz tam özümseyemeyen
Malezya’n›n gülen insanlar›na mo-
ral, bu zenginlikleri tehdit olarak gö-
ren toplumlara, ülkelere ve korkuyu

put edinmifl bireylere
capcanl›, dipdiri bir
örnek sunuyor...

Sokaklar›nda do-
lan›rken bu yar› par-
lamenter ülkenin fe-
deral baflkenti Kuala
Lumpur’un, bir ses
ve renk cümbüflüne
kap›l›rs›n›z. Günün
yorgunlu¤unu, gece-
nin ›l›k karanl›¤›nda
kendinizi att›¤›n›z yol
kenar›ndaki Patani

Malezya
Rüyalar Ülkesi

Malezya

Feyzullah Orman

FOTO⁄RAFLAR:

Dr. Adnan Büyükdeniz

Yerel dilde “Çamurlu Nehir A¤z›” anlam›na gelen 
“Kuala Lumpur”un ilk kuruldu¤u mevkii

Malezyan›n
Ulusal Simgesi
Orkide



Gezi

ALBARAKA TÜRK 19

yemeklerini a¤z›n›za lay›k pifliren bir
stall’a, bir baflka deyiflle aç›k hava
lokantas›nda teh ice veya milo pa-
nas içerek gidermeye bafllars›n›z.
Ço¤u zaman gülümseyen, bazen
ürkek ve zaman zamanda hafif k›z-
g›n oldu¤unu sand›¤›n›z ince belli,
siyah gözlü bir Malay k›z› “Apa ma-
kan abang?” deyiverir size. Al›k al›k
bakmay›n: A¤am, ne yersiniz? de-
mek istiyor. Bana kal›rsa, Sup Sa-
yur’la bafllay›p Nasi Goreng Pataya
ile devam etmeyin. ‹kisini beraber
afiyetle yiyin. E¤er ac› sevmiyorsa-
n›z kesinlikle sadece “No chilly” ve-
ya “Tidak mahu chilly” demeyin.
Çünkü, sivri biberin yerine pul biber
koyar, sizde, zaten terletmeye baha-
ne arayan ortamda kan-ter içinde
kal›rs›n›z. “Tidak mahu chilly dan
pedas.” derseniz sorununuzu bir öl-
çüde çözebilirsiniz. 

Gece hiç bitmez Kuala Lumpur-
da. Durian sezonunda yolunuz dü-
flerse e¤er o tropik topraklara, gece
biraz kocad›ktan sonra, “cehennem
gibi kokan, cennet gibi tatl›” olan du-
rians›z kalmay›n. Neye mi benzer?
Bilemiyorum. Meyvelerin Kral› derler
ona. Ebatlar› karpuzunki gibi de¤ifl-
kendir. Koca koca dikenleri var. Ka-
fan›za düflerse, vay halinize!.. Ama,
yaln›zca sabaha do¤ru, can› istedi¤i

zaman dal›ndan inen durian›n bugü-
ne de¤in, Allah’›n tek bir kulunun da-
hi kafas›na gözüne dokunmad›¤› ri-
vayet edilir.

Birde çeltik tarlalar› var. Terenga-
nu veya Kelantan’a kadar, palmiye,
kauçuk ve bilumum tropikal orman
a¤açlar›ndan oluflan yeflillik öbekleri
aras›ndan bir y›lan gibi k›vr›larak
uzan›rsan›z birde, usta bir ressam›n
elinden ç›km›fl, ola¤anüstü bir tablo
gibi arz› endam eden çeltik tarlalar›-
n› görürsünüz. Sak›n ha, dalmay›n
bu tablolar›n içine! Batars›n›z gölete,
azimallah. 

Terenganu’ya gidince Taman Ne-
gara’ya (Milli Park) u¤ray›p, orada
birkaç gün kamp kurmadan, aslan-
larla, y›lanlarla, ç›yanlarla, hem de
do¤al ortamda beraber olmadan dö-
nenin ömrü k›sal›r. Balta girmemifl
tropik orman›n diplerine do¤ru, sade
ve sadece turistler için aç›lan patika
yollardan, gö¤e batarcas›na yükse-
len a¤açlar›n gölgesinde, delice
akan çaylar›n içinden, suya çamura
bata ç›ka, sineklere ve böceklere
karfl› direne direne ilerlemenin hat›-
ras› bir ömür boyu kal›r dima¤larda...

Tasik Kenyir’de bir gece, Tum-
pat’›n bal›kç› köylerinde bir gün, Re-
dang Island’da bir ö¤ünlük diving ya
da birkaç saatlik snorkling ve Dünya-
m›z›n gayr-› resmi harikalar›ndan bi-
ri olan Teoman Island’da bir rüya.
De¤er kardeflim, her fleye de¤er...

Beni en çok vuran fleylerden biri,
bir minare gibi gö¤ün maviliklerini
delerek semaya do¤ru yükselen,
metalik griye ve yeflile çalan renkle-
riyle kendilerini, dünyan›n dört bir
yan›ndan gelen âdemo¤lunun me-
rakl› bak›fllar›n›n temaflas›na b›ra-
kan bu alemin halihaz›rdaki en yük-
sek ikiz kulelerinde, Coffee Been’e
u¤ray›p, güneflin o günkü ömrünü
tüketip veda ediflini izlerken bir cup-
pochino içememektir art›k. Bo¤az›n
Kanl›ca’s›nda, bir bahar günü, za-
man guruba iyice yaklaflm›flken,
Marmara’n›n serin sular›na dala da-
la, o koca maviyi içercesine içilen
bir kadeh ayran›n tad› ne ise, ina-
n›n, o bir fincan cuppochinonun da
tad› öyledir...

Y›llar y›l› tüketti. Zaman araya
hasreti soktu. Hasrette, t›pk› gün gibi,
hep biterken yeniden bafllad›. Ben, o
bo¤ucu nemine ra¤men, eskinin pek
hissedilmedi¤i, eskiye dair 1900’lerin
ötesinden bu güne, tarihten hemen
hemen hiçbir fleyin kalmad›¤› bu gü-
zel memleketi özlüyorum. ■

2.5 milyon y›ll›k Batu Ma¤aralar› önünde
bir Hindu Tap›na¤›
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Kilim... Kilimlerimiz... Üretim
mozai¤imizden birer niflan... Birer
duygu antolojisi. Sanat kuram›
çap›nda halk dehas›. Ve as›l
önemlisi hayat›n kendisi olarak
mührü. Eme¤in mührü. Geçmiflin
ve gelece¤in mührü...
Bu sat›rlar›nda yer ald›¤› faaliyet
raporumuz bahar aylar›nda gerekli
adreslerine ulaflt›. Faaliyet raporu
çoktan güncelli¤ini yitirse de içinde
bu rapora renk vermesi amac›yla
ifllenen konu yüzy›llar boyu
güncelli¤ini hiç yitirmedi. Rapora
geçmiflin ve gelece¤in mührü olarak
ifade edilen kilim bizim çal›flmam›za
da mührünü vurmufl oldu. Yedi
Renk taraf›nda taraf›m›za teklif
edilen konunun yönetimimizce de
kabul edilmesiyle çal›flmaya star
verilmiflti. Yedi Renk baflta olmak
üzere eme¤i geçen herkese
teflekkürlerimizi sunar›z. 

Kilim sanat› –ki sanat a¤›rl›¤› tar-
t›fl›lmaz– bilinen en eski dokuma tür-
lerinden biri olarak kabul görmekte-
dir. Eski ça¤lardan beri, Orta Asya,
‹ran, Anadolu ve Kafkasya’da hay-
vanc›l›kla yaflayan göçebe afliretleri-
nin yap›p kulland›klar› bu dokuma
günümüzde de yayg›nl›¤›n› sürdür-
mektedir. Avrupa’da, Balkan ve ‹s-
kandinav ülkelerinde Kuzey Ameri-
ka’da “navajo” denilen K›z›lderili afli-
retlerinde ve Güney Amerika’da Pe-
ru halk› aras›nda, dokunufl ve de-
sen-motif yönünden ayn› tarz doku-
malara rastlamak da mümkün. An-
cak tüm dünyada Türk kilimlerinin

ayr› bir yeri vard›r. Gerek desen zen-
ginli¤i ve orjinalli¤i yönünden gerek-
se renk canl›l›¤› ve çeflitlili¤i yönün-
den Türk kilimleri hakl› bir üne sahip-
tir. Çin ve ‹ran hal›lar›nda bir tekdü-
zelik görülürken bu kilimlerin birbiri-
ne benzedi¤i ve kendini aflamam›fl
oldu¤u görülür. 

Gerek hal›n›n gerekse kilim sana-
t›n›n ortaya ç›k›fl› ile koyunun evcil-
lefltirilerek yünün elde edilmesi ara-
s›nda yak›n bir iliflkinin varl›¤›n› ilk
bak›flta görmek mümkün. Yörüklerin
en temel geçim kayna¤› –koyun, ke-
çi a¤›rl›kl›– hayvanc›l›k oldu¤undan
kilimlerin hammaddesini de koyun
yünü veya keçi k›l› oluflturur. Kullan›-
lan boyalar da kök boyas›d›r. Kilim
göçebe yaflam flartlar›n›n vazgeçil-
mez unsuru olarak ön plana ç›kmak-
tad›r ve göçebe hayat flartlar›ndan
dolay› devaml› hareket halinde olan-
lar›n en temel eflyas› halini al›r. Ça-
d›rlar›n içinin döflenmesinden tutun

da kullan›lan at için yap›lan semere
kadar göçebe hayat›n her zorlu¤unu
aflmada kilim karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Döfleme, örtü, ve yayg› gereksi-
nimlerini karfl›lama amac›yla, yün ip-
liklerini birbirinin aras›ndan bir alt bir
üst s›ralayarak ilk kilimin ortaya ç›kt›-
¤›n› sonras›ndaki süreçte ise za-
manla bu ipliklerin aralar›na yün ip-
likler dü¤ümlenerek hal›n›n olufltu¤u
söylenmektedir. Hal› ile kilimi birbi-
rinden ay›ran temel farklardan bir ta-
nesi kilim dokumada dü¤üm atma
tekni¤inin kullan›lmamas›d›r. Gele-
neksel Türk el sanatlar›ndan olan ki-
lim enine ve dikey, iki yada daha çok
iplik grubunun de¤iflik flekillerde bir-
biri aras›na geçmesiyle ortaya ç›kar.

Hal›n›n temelini oluflturmas›na
ra¤men elimizdeki ilk kilim örnekleri
XVI. y.y. aittir. ‹lk hal› örneklerinin ise
M.Ö. IV ve III. yüzy›llara ait oldu¤unu
görüyoruz. Bu tarihsel tenakuz kilim
ve hal› dü¤ümleri aras›ndaki farktan
oluflur. Kilime ait dokumalar d›fl et-
kenlerden kolay çürüdükleri için bu
sanat›n ilk dönem örneklerine ait eli-
mizde örnekler bulunmaktad›r. Sa-
natsal anlamda zirveye ç›kt›¤› Sel-
çuklu döneminde yayg›n bir dokuma
türü haline gelir. Anadolu da yaflayan
de¤iflik kültürler ve etnik gruplar Ana-
dolu kilimini motif ve desen anlam›n-
da da zenginleflmesini sa¤lam›flt›r.
De¤iflik zaman dilimlerine ait kilimler-
de görülün motif ve desen benzerlik-
leri bir kilimin gerçek yafl›n›n anlafl›l-
mas›n› güçlefltirmektedir. Ancak yine
de kullan›lan iplikten boyaya kadar
yap›lan incelemeler bizlere bu konu-
da fikir verebilmektedir. Örne¤in sen-
tetik boyalar›n ülkemizde 1880 y›lla-
r›nda sonra kullan›lmaya bafllamas›
gibi. Kilimler bazen dokundu¤u yöre-

Hayata Kilim
Duygudan Sanata, Sanattan

Hayata Kilim
Refik Soydan
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nin (fiarkköy, Eflme) bazen de doku-
yan afliretin (Yörük, Avflar) ismiyle
an›l›rken kullan›lan motiflerle (bindal-
l›, ibrikli) de isimlendirildi¤i görülebilir.

Kilim köyler de ve göçebe afliret-
lerde kad›nlar taraf›ndan “istar” ad›
verilen ilkel fakat kolay tafl›nabilir
özelli¤e sahip tezgahlarda dokunur-
lar. Kilim at›fl ve argaç denen dikey
ve yatay iplik atk›lar›n oluflturdu¤u
bir temel kasnak üzerinde, motiften
motife geçilerek dokunur. Atk› ve
çözgü telleri de yündendir. Kök bo-
yalarla boyanan iplikler zamanla sol-
mad›¤› gibi aksine zaman geçtikçe
daha hofl bir parlakl›k kazan›rlar. Bu
kök boyalar yüzy›llar boyunca cehri
çal›s›, nar kabu¤u, çam kabu¤u, taze
ceviz kabu¤u, so¤an kabu¤u pala-
mut, maz›, somak ve ekliz otu gibi
bitki ve kabuklardan elde edilmifltir.
Kullan›lan desenler dokumada ko-
layl›k sa¤lad›¤›ndan geometrik a¤›r-
l›ktad›r. Kilimlerde bitki ve hayvan
kökenli motifler usluplaflt›r›larak kul-
lan›lm›flt›r. Her iki yüzde de desen ve
renkler ayn›d›r. Bir görüfle göre kilim
ayak alt›nda kald›¤›ndan (Türklerin
‹slam dinini kabulünden sonra) ‹sla-
mi motifleri kilimlerde görmek zordur.
Kullan›lan motifler eski ça¤lardan
süre gelen bir motif çizgisine sahiptir.
Bugün de hâlâ kullan›lan söz konusu
motifler yerel renk birleflimiyle ve
sa¤lam geometrik anlat›m diliyle
âdeta yarat›c›l›¤› güçlü soyut resim
sanat›na yak›n bir durufla sahiptir. 

Bak›n Faaliyet Raporumuzda ise
nas›l anlat›l›yor kilim;

Bir kilim nedir? 
Kaç dili birden konuflabilir? 
Ve insan›n nesidir kilim? 
Hayat›n neresinde durur? 

fiüphesiz bir kilimin ne oldu¤unu
görmek için ona dikkatle bakmak,
konufltu¤u dili duymak gerekir. 

Renklerinde, motiflerinde, ilmikle-
rinde ve malzemesinde kaç asr›n
geçti¤i de yaz›l›d›r. Üstelik ona can
veren eli, konup göçtü¤ü, oturup yurt
edindi¤i co¤rafyay› da görebiliriz. 

Türk ruhu, hele o, sürüp geldi¤i
zamanlar içinde yo¤urup yeflertti¤i
hemen bütün kültür ve hayat nüans-
lar›yla sinmifltir ona. 

Biny›llar›n Ötesinden Gelen Zera-
fet: Kilim

‹nsan kilim dokudu. 
Kilim dokumaya devam ediyor. 
Bir sürüp giden hayata flahitlik et-

mek için elbette çok önemli. 
Peki hayat›n sahibi kim olacak..
Bu daha önemli de¤il mi? 

Öyleyse bizim kilimimiz bizim ha-
yat›m›z olmuyor mu? Tabii ki öyle..
Her birisi insan ruhunun derin dip
k›vr›mlar›ndan al›nm›fl ilhamlarla, il-
mek ilmek, renk renk, motif motif do-
kunmufl kilimlerin hepsinde biz var›z.
‹nsan›m›z›n üretken kiflili¤inden du-
yufl zenginli¤ine, özleyiflten soyutla-
ma kudretine, gündelik hayat›n ihti-
yaçlar›n› karfl›lamadaki incelmifl
zenginli¤ine, ve belki de as›l önemli-
si kimlik ve medeniyet alg›lay›fl›na
kadar bizi söyler bir kilim..

Fazla gerilere gitmeye, çok co¤-
rafya dolaflmaya gerek yok ki…

‹flte Anadolu… 
Anadolu kilimleri… 
Kehribar sar›s› sark›k saçaklar›y-

la, bakla bakla, gerilip yay›lan çizgi-
leriyle, erlikten genç k›zl›k ça¤r›fl›m›-
na koflan atak ve köflegen geçiflle-
riyle, k›rm›z›n›n topra¤a yaklaflan ci-
las›ndan mavinin dingin müzi¤iyle,
Uflak’dan Van’a, Ladik’den Siirt ufku-
na, Marafl alacas›ndan Toros yayla-
s›na de¤in Anadolu… 

Kars Kalesi’nden bakan bir flahin.

Ya da Kayseri Ovas›’n›n aln›na düfl-
müfl Erciyes yans›s›. Bünyan, Fethi-
ye, belki Eflme dü¤ünü. 

Her biri aya¤›m›z›n bast›¤›, gözü-
müzün gördü¤ü her yerde.. Her kö-
flede..

Mütevaz› belki fakat kiflilikli ve
onurlu.. ‹ç Anadolu’da bir bozlak…
Do¤u’da yan›k bir ah! Biraz daha
keskinlefltirsek dikkatimizi ve kulak-
lar›m›z› k›ssak Türkçe’nin fliiri katla-
n›p uçabilir bile… 

Ve Albaraka Türk..
Üreten insan›m›z›n bir kilim kadar

köklü ve ça¤dafl yüzü. 
Her flubesinde bir kilim motifi in-

celi¤i. 
Bir kilimde rastlayaca¤›m›z bü-

tünlük fikri..
Her sabah hayata ve hizmete

aç›lan kap›, serilen bir kilim gibi. 
Özel finans kurumlar› içinde kim-

lik mührüne özellikle vurgu yapan Al-
baraka Türk ait oldu¤u co¤rafyaya
bir kilim motifi gibi kol kanat açt›. Yü-
zünü ona döndü. 

Dün kilim dokuyan genç, üretken
ve maharetli parmaklar›yla bugün
bankac›l›k alan›nda hizmet üretiyor.
Leasing’den ithalat-ihracat, kat›l›m
hesaplar›, havale, kambiyo ifllemleri-
ne, renk renk, ilmek ilmek hizmet..
Bursa, Konya, ‹stanbul, Kayseri, ‹z-
mir... Anadolunun pek çok köflesinde. 

Hizmet aflk› tüm heyecan›yla de-
vam ediyor. ■

Kök Boya Örnekleri
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Yenilendi
w w w . a l b a r a k a -

turk.com.tr adresinde
bulunan internet sayfa-
m›z›n ve internet flube-
mizin görsel yüzü yeni-
lendi. ‹nternet dünyas›n-
da yer alan Albaraka
Türk ismini bir ad›m öte-
ye tafl›mak, sunulan yeni
hizmetlerle tüketici nez-
dinde katma de¤er olufl-
turabilmek, gerek kuru-
mumuza gerekse müfl-
terilerimize yak›flacak,
gelece¤e dönük bir yüze
sahip olabilmek amac›y-
la yaklafl›k 3 ay kadar
önce bafllanan çal›flma-
lar neticelendi.

Kurumsal imaj› güç-
lendiren yeni bir yüz, s›cak ama pro-
fesyonel bir karfl›lama, fonksiyonel
ve ak›ll› çözümler üretebilmek ama-
c›yla bafllayan çal›flmalarda ortaya
ç›kan yeni sitemiz, kurum içinde ko-
nuyla ilgili de¤iflik servislerin ve De-
epmon Interactive firmas›yla yap›lan
koordineli çal›flman›n bir sonucu. 

Bu çal›flma süreci içinde, sunu-
lan ‹nternet hizmetlerinden faydala-
nan müflterilerimize mevcut hizmet-
ler yan›nda nas›l katma de¤er sa¤-
lanabilir, farkl› ama kurumsal ileti-
flim konumland›rmam›za uygun na-
s›l bir kimlik kazand›r›labilir aray›fl-
lar› ve beyin f›rt›nalar› yafland›. Ak›l-
lardan geçen çarp›c› fikirler defalar-
ca tart›fl›ld›. Öncelikle Kurumsal Al-
baraka Türk sitesi yeniden flekillen-
dirildi. 3 ayl›k bir zaman dilimi içinde
3 ayr› firmayla yap›lan görüflmeler
neticesinde Deepmoon Interactive

firmas›yla çözüm ortakl›¤›na gidile-
rek 9 ayr› tasar›m incelendi, tart›fl›l-
d›. Her fleyden önce mevcut bilinen
kurumsal sitelerden farkl›, ak›lda
kal›c›, ay›rt edilebilecek, Albaraka-
Türk kimli¤i ile bütünleflecek bir ta-
sar›m çal›flmam›z›n temel ç›k›fl nok-
tas›n› oluflturdu. 

Sonuçta karar verilen tasar›m al›-
fl›lm›fl›n d›fl›nda navigasyon (yönle-
yici) menüsü ve güçlü görsel done-
lerle desteklendi. Site içindeki her
bölüm kendi karakterine uygun gör-
sel güce sahip flekilde düzenlendi.
Tüm site; gelifltirme ekibinden ba-
¤›ms›z flekilde güncellenebilecek ya-
p›da haz›rland›. Bafllang›çta belirle-
nen amaca göre, yeri geldi¤inde
müflterilerle direkt temas kurabilen,
h›zl› cevap verebilen, pazarlamay›
bilen, ak›ll› bir web sitesi haz›rland›.
Bu ba¤lamda yeni kurumsal site di-

namik uygulamalarla
desteklendi. Uygulama
platformu olarak Micro-
soft Windows 2000, IIS
5.0 ve SQL Server 2000
tercih edildi.

AKILLI S‹TE
Site içindeki her say-

fa, daha önceden belir-
lenmifl reklam ve yön-
lendirme bafll›klar›na
göre puanlan›r. Müflteri-
nin gezintisi boyunca
bulundu¤u sayfalar›n
önceden belirlenmifl pu-
anlar›na göre, hangi ko-
nuda ilgili olabilece¤i
belirlenir. Site herhangi
bir konuda müflterinin il-

gili oldu¤unu fark edince, müflterinin
gezintisinin herhangi bir aflamas›n-
da, farkl› ve çarp›c› bir görselle da-
ha kapsaml› cevaplar bulabilece¤i,
yada ürünlerin direkt pazarlanmas›
için haz›rlanm›fl sayfalara yönlendi-
rilir. Hatta müflteri siteye tekrar girdi-
¤inde site taraf›ndan tan›n›r ve ilgi-
lendi¤i sayfaya h›zl› geçifl yapabil-
mesi için ba¤lant› sunulur. Tüm say-
falar belli bafll›klara göre kategori-
lendirilip puanland›¤› için istenildi¤i
an müflterilerin hangi konularda da-
ha fazla ilgili oldu¤u, yada hangi za-
man dilimlerinde hangi ürünleri da-
ha fazla araflt›rd›klar› tarz›nda ra-
porlar al›nabilir. Bu uygulama site-
mizin yaflayan bir yap› olarak alg›-
lanmas›n› sa¤lamaktad›r. Böylece
dura¤an ve statik bir siteden ziyade
müflterilerimizin karfl›s›nda onlar›n
ilgi alanlar›na ve ihtiyaç konular›na

Albaraka Türk Sanal Dünyada

Yenilendi
www.albarakaturk.com.tr
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göre flekil alabilen etki-tepki denkle-
mi kurabilen ve yaflayan bir site or-
taya ç›kmaktad›r.

DAHA ‹Y‹ H‹ZMET VEREB‹LMEK
‹Ç‹N ÖNER‹ FORMU

Sitedeki her sayfan›n sa¤ alt kö-
flesindeki çark ikonu ile müflteriler gö-
rüfllerini, önerilerini, belirledikleri içe-
rik eksikliklerini, navigasyon (yönleyi-
ci) yanl›fll›klar›n› yada daha fonksiyo-
nel bir site için elefltirilerini Albaraka
Türk yetkililerine ulaflt›rabilmektedir.
Sitenin herhangi bir yerinden yap›la-
bilen bu ifllem, Albaraka Türk’ün, In-
ternet hizmet kalitesine ve müflteri
memnuniyetine verdi¤i önemin bir
göstergesi asl›nda.

ÇAPRAZ NAV‹GASYON
(YÖNLEY‹C‹)

Sitede her bölüm konusunun d›-
fl›nda baflka bir bölümün, yada ürü-
nün görseli ve ba¤lant›s› ile destek-
lenmifltir. Bu yönlendirme görselleri
de¤iflik düzende ve müflteriyi rahat-
s›z etmeden sunulur. 

SORUN (ÇÖZEL‹M)
Albaraka Türk müflteri flikayet

hatt› olarak konumlamaya çal›flt›¤›-
m›z ve gündelik hayat›n d›fl›nda web
sitemizde de ›srarla hayata geçirmek
istedi¤imiz bir di¤er hizmet olan So-
run (Çözelim) site bünyesinde de
kullan›ma girdi. Sorun (Çözelim)
müflteri geri dönüflünü sa¤layabil-
mek ve verilen hizmetteki aksakl›kla-
r›n müflteri düzeyinde ölçerek za-
man içerisinde gerekli düzeltmeleri
yapmay› amaçlamaktad›r. Sanal

dünyan›n d›fl›nda da tele-
fon, fax ve özel formlarla
hayata geçirilen bu hiz-
met internet ortam›nda
ise müflterilerin sorunlar›-
na en h›zl› flekilde cevap
bulabilece¤i kapsaml› ve
ak›ll› bir kaynak olmak
yada operatörlere gönde-
rilen sorular›n h›zla ce-
vap verilece¤i bir plat-
form oluflturmak amac›y-
la ça¤r› merkezine alter-
natif olarak tasarland›. Sorun (Çöze-
lim) hizmetimizi internet ortam›na
aktarma çabas› internet ortam›nda
sundu¤umuz hizmetlerin günlük ha-
yattan kopuk ve ba¤›ms›z olarak gö-
rülmemesi ve alg›lanmamas› yönün-
deki çabam›z›n da bir parças›.

F‹NANS PORTALI
www.albarakafinans.com
Albaraka Türk web üzerinde hiz-

met verdi¤i müflterilerine yeni bir hiz-
met daha sunmaya bafllad›. Albaraka
Türk finans portal›. Kurumumuz tüm
di¤er özel finans kurumlar›ndan farkl›
olarak internet ortam› üzerinden müfl-
terilerine verdi¤i hizmeti bir ad›m ileri-
ye götürmenin gururu içinde. Albara-
ka web sayfas›ndan ba¤›ms›z olarak
çal›flan ve müflterilerimizin güncel fi-
nans baflvuru kayna¤› olarak düflünü-
len ve buna uygun bir içerikle haz›rla-
nan sitemiz, gün içerisinde anl›k ola-
rak takip etmek istedi¤iniz tüm ekono-
mik verileri de bünyesinde bulunduru-
yor. ‹MKB, TCMB verileri, dünya bor-
salar›, döviz arflivi, anl›k döviz bilgile-
ri, dakika dakika güncel haberler, yo-

rumlar, ekonomik
takvim, kiflisel
ajanda.. k›saca
ekonomin yüksek
nabz› bu portalda
atacak. www.al-
b a r a k a t u r k f i -
nans.com adresi
kiflisellefltirece¤i-
niz sayfalar›yla
size özel finans
portal› hizmeti
sunuyor.

B‹REYSEL INTERNET
fiUBES‹NDE YEN‹ B‹R YÜZ

Mevcut internet flubesi art›k müfl-
terisini daha s›cak ve profesyonel bir
yüzle karfl›lamaktad›r. Kurumsal
imaja uygun, dinamik ve çarp›c› gör-
seller, verilen hizmetin kalitesini art-
t›rma çabalar›n›n bir ifadesidir…

Yenilenen Internet hizmetlerinin
çal›flmalar› yaklafl›k 10 hafta sürdü.
Bu süre boyunca tüm Albaraka Türk
birimleri bir fiil proje içinde yer ald›.
Her bölüm konusuyla ilgili birim tara-
f›ndan sa¤lanan içerik ile desteklen-
di. Asl›na bakarsan›z, sizlere lay›k
oldu¤unuz hizmeti ulaflt›rabilme ad›-
na yürütülen bu çal›flmalar ve çaba-
lar gerek internet dünyas›nda gerek-
se gerçek hayatta ara vermeden sü-
rekli olarak devam etmektedir. 

Amaç kusursuz müflteri memnu-
niyetine ulaflabilmek. ■

DEEPMOON INTERACTIVE
Albaraka Türk’ün internet hizmet-

leri için çözüm ortakl›¤› yapt›¤› Deep-
Moon Çizgi Bilgisayar Sistemleri
San. Tic. Ltd. fiti. ticari kimli¤i alt›nda
2000 y›l›nda faaliyete geçmifltir. Bün-
yesinde iki yaz›l›m uzman›, biri Güzel
Sanatlar e¤itimi alm›fl iki web tasa-
r›mc›s› ve bir sistem uzman› bulun-
durmaktad›r. Geliflen teknolojileri ya-
k›ndan takip eden, müflterilerine gün-
cel ve ifllevsel çözümler sunan Deep-
Moon, gelifltirdi¤i programlar aras›n-
da Help Click (online destek Progra-
m›), Natro Hosting ve Müflteri Kontrol
Paneli, Bilgi Emlak (Online Güncelle-
nen Emlak Bilgi Bankas›), ‹kitelli Or-
ganize Sanayi Bölgesi ‹nternet Reh-
beri (B2B Hizmeti) örnek verilebilir. 
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Albaraka Türk, web üzerinde hiz-
met verdi¤i müflterilerine yeni bir hiz-
met daha sunmaya bafllad›: Albara-
ka Türk finans portal›. Kurumumuz
tüm di¤er özel finans kurumlar›ndan
farkl› olarak, internet ortam› üzerin-
den müflterilerine verdi¤i hizmeti bir
ad›m ileriye götürmenin bir çabas›
bu yeni site. Finans portal›, Albaraka
web sayfas›ndan ba¤›ms›z olarak
çal›flan, ba¤›ms›z bir adresle ulafl›la-
bilen bir site. Söz konusu siteye,
www.albarakaturk.com.tr adresi için-
de yer alan linklerden de ulaflabil-
mek mümkün. 

Müflterilerimizin güncel finans
baflvuru kayna¤› olarak düflünülen
ve buna uygun bir içerikle haz›rlanan
sitemiz, gün içerisinde anl›k olarak
takip etmek istedi¤iniz tüm ekonomik
verileri de bünyesinde bulunduruyor.
‹MKB, TCMB verileri, dünya borsala-
r›, döviz arflivi, anl›k döviz bilgileri,
dakika dakika güncel haberler, yo-
rumlar, ekonomik takvim, kiflisel
ajanda.. K›saca ekonomin yüksek
nabz› bu portalda atacak. 

Albaraka Finans’a üye oldu¤u-
nuzda kendinize özgü sayfan›z› ha-
z›rlayabiliyorsunuz. Sadece seçti¤i-

niz haber konu-
lar›n›, endeks-
leri, hesap
araçlar›n› gö-
rüntüleyebile-
cek, sizin için
h a z › r l a n m › fl
ajandaya notla-
r›n›z› kay›t ede-
bilecek, istedi-
¤iniz konularda

düzenli olarak haberdar edilmenizi
sa¤layabileceksiniz. www.albaraka-
turkfinans.com adresi kiflisellefltire-
ce¤iniz bu sayfalar›yla size özel fi-
nans portal› hizmeti sunuyor. Kiflisel-
lefltirece¤iniz sayfalarla sizin için
önemli ekonomik verileri ön plana
alarak takip önceli¤inizi belirleyebili-
yorsunuz. Bu özellik yat›r›mlar›n›z
aras›nda sizinle ilgili olmayan verile-
ri ikinci plana atabilmenizi sa¤l›yor.

Site ayn› zamanda haber ve yo-
rum içeri¤i noktas›nda da kullan›c›la-
r›n› tatmin etmeye yeterli. Gün içeri-
sinde yap›lacak tüm ekonomik aç›kla-
malar yada beyanlarla ilgili yorumla-
r›n yan›nda site de son befl güne ait
tüm haberlere de ulaflabiliyorsunuz.

Sitede ayr›ca gün içerisinde her
zaman elinizin alt›nda bulunmas› ge-
rekebilecek bir bölüm var. Döviz çe-
virici. Bu çevirici sayesinde istedi¤i-
niz miktardaki bir para cinsini yine is-
tedi¤iniz bir baflka para cinsine çevi-
rebilmeniz mümkün. Bu çeviricinin
yan›nda site size döviz konusunda
genifl bir olanak sunuyor. Döviz arfli-

vi bölümünden istedi¤iniz herhangi
bir tarihteki istedi¤iniz kurla ilgili veri-
lere de ulaflabilirken gün içerisinde
dolar ve euro hakk›ndaki verilerinizi,
bu kurlarda yaflanan tüm dalgalan-
malar› grafik ortam›nda da takip ede-
biliyorsunuz. Belirledi¤iz tarihler ara-
s›nda yat›r›m yapt›¤›n›z döviz cinsi-
nin size ne kazand›rd›¤›n› da hesap
ettirmek mümkün.

Grafik ortam›nda ‹MKB ve dünya
borsalar›n› da görmek mümkün. ‹lgi-
lendi¤iniz ve gün içerisinde al-sat
yapmak istedi¤iz hissenin kodunu gi-
rerek hisse ile ilgili detayl› verilere
ulaflabiliyorsunuz. Kodunu girdi¤iniz
hisse ile ilgili borsaya ulaflan flirket
haberleri, önceki gün ile birlikte se-
ans kapan›fllar›, tavan ve taban de-
¤erleri, günlük yüzdesel de¤iflimler
ve hissenin gün içindeki performan-
s›n›n grafiksel gösterimi...

Site içinde faydalanabilece¤iniz
en güzel hizmetlerden biri de ajanda
flüphesiz. Tüm önemli günlerinizi,
toplant›lar›n›z› ve önemli notlar›n›z›
gün ve saat esas›na göre kaydede-
bilece¤iniz bir ajanda bu. Söz konu-
su ajanda sizin belirleyece¤iz mail
adreslerine bu günler için mail atarak
size hat›rlatmada bulunabiliyor. Böy-
lece dünyan›n neresinde olursan›z
olun tüm randevular›n›z› ve önemli
notlar›n›z› masan›za ba¤l› kalmaks›-
z›n internet ortam›ndan takip edebili-
yorsunuz.

K›saca yeniliklerle dolu bir site si-
zi bekliyor. Amaç Albaraka Türk’de
her zaman gözetti¤imiz temel ilkeyi
hayata geçirebilmek: S›n›rs›z Müflte-
ri Memnuniyeti. ■

Albaraka Finans Portal›
‹nternet Ortam›nda Yeni Bir Hizmet

Albaraka Finans Portal›
www.albarakafinans.com



E¤itim
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Bilgi ça¤›nda tüm organizasyon-
lar de¤iflime uyum sa¤lamak ya da
de¤iflimin önüne geçerek mükem-
meli yakalamak için ö¤renmek zo-
rundad›r. Bu kurumlar içinde h›z› ya-
kalayabilenler ayakta kalacakt›r. Ba-
flar›ya giden yolun h›zl› ö¤renmek-
ten geçti¤i, sektörde yer alan ve de-
¤iflime ayak uyduramayan zay›f hal-
kalar›n zamanla çürüyüp gidece¤i bir
gerçektir. ‹fl dünyas›n›n kaç›n›lmaz
olan de¤iflim koflulllar›na uyum sa¤-
lamas›, beraberinde ö¤renen
organizasyonun kurum içeri-
sinde oluflturulmas› ihtiyac›n›
do¤urmufltur. Durum böyle
olunca kurumlar al›fl›lagelmifl
e¤itim anlay›fl›ndan farkl› ola-
rak, sürekli ö¤renmeyi kurum
kültürünün bir parças› haline
getirecek farkl› bir aray›fla yö-
nelmifltir. Tüm çal›flanlar›n›
ayn› vizyon ve amaçlar etra-
f›nda toplayan, bilgiyi de¤er-
lendiren, paylaflt›ran ve ö¤re-
ten, böylece bilgiyi kuruma
mal ederek davran›fl haline
dönüfltüren, bunun süreklili¤i-
ni sa¤layan kurumlar rakipleri-
ne göre daima önde olacakt›r. 

Sektörün ilk kurumu olma özelli¤i-
ni tafl›yan ve bunun bilincinde olarak
hareket eden Albaraka Türk de¤ifli-
min d›fl›nda kalmam›fl ve e¤itime
2003 y›l› içerisinde de büyük önem
vermifltir. Bu amaçla öncelikle, Kalite
Yönetim Sisteminin de en temel ilke-
si olan “Müflteri Odakl›” hizmet anla-
y›fl›n›n bir gere¤i olarak “Müflteri ‹lifl-
kileri” e¤itimi tüm flube çal›flanlar›na
verilmifltir. Alan›nda uzman akade-
misyenler ve uluslar aras› düzeyde

e¤itim veren e¤itmenlerden de¤iflik
konularda e¤itim al›nm›flt›r. Personel
motivasyonunun da gözetildi¤i e¤i-
timlerde farkl› flubelerimizi ayn› e¤i-
tim gruplar› içerisinde Anadolu’nun
de¤iflik flehirlerinde biraraya getire-
rek ekip ruhunun daha da pekifltiril-
mesi hedeflenmifltir. Bu çerçevede
e¤itim stratejimizi “Ö¤renen Organi-
zasyon” sistemi içerisinde “kendine
güvenen, güler yüzlü, e¤itime aç›k ve
kurum kültürünü” benimsemifl çal›-

flanlardan oluflan bir Albaraka Türk
fleklinde belirlemifl durumday›z. 

Y›l›n ilk yar›s›nda gerçeklefltirilen
kurum içi ve kurum d›fl› e¤itimlerle,
kurumun de¤iflim stratejisi ve hedef-
leri do¤rultusunda ilerleyebilmesi için
çal›flanlar›na verdi¤i deste¤in kurum
ilke ve kültürüne göre yo¤rularak ihti-
yaçlara uygun çözümler sunulmufl-
tur. Bu amaçla Müflteri ‹liflkileri e¤iti-
minden baflka, Profesyonel Yaflam-
da Kiflisel ‹maj, CRM-Data Mining,
Alternatif Da¤›t›m Kanallar›, D›fl Tica-

ret, Etkin Para Sayma, Güvenlik, ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve
Davran›fl Psikolojisi e¤itimleri al›n-
m›flt›r. Ayr›ca Türkiye Bankalar Birli-
¤i’nin düzenledi¤i çeflitli konulardaki
seminer ve e¤itimlere de¤iflik birim
ve unvanlardan personelin kat›l›m›
sa¤lanm›flt›r. Y›l›n ikinci yar›s›nda
daha çok teknik konular yer almakta-
d›r. S›rayla; E¤iticinin E¤itimi, Banka-
lar Kanunu Mevzuat›, Muhasebe Ma-
li Kontrol, Finansal Matematik, Pa-

zarlama Teknikleri, Karapara
Yasas›, ‹nternet Bankac›l›¤›,
Temel Bankac›l›k, Bireysel
Bankac›l›k, Hukuk, ve Leasing
konular›nda e¤itimlerimiz de-
vam edecektir.

E¤itimlerin hedefine ulafl-
mas›nda çal›flanlara büyük
görev düflmektedir. Ö¤renilen-
lerin davran›fla yans›lt›lmas›
bir e¤itimin en önemli yönünü
oluflturmaktad›r. Zaten “Kalite
Yönetim sistemi” anlay›fl› Ku-
rumun Ö¤renen Organizas-
yon olma yolunda ilerlemesini,
herkesin bireysel olarak ö¤-
rendi¤i ve sonuçta tak›m ö¤-

renmesine dönüfltürdü¤ü bir anlay›fl›
öngörmektedir. Sürekli ö¤renmenin,
sürekli de¤iflim için flart oldu¤u bu
sistem içinde en önemli görev yöne-
ticilere düflmektedir. Yeni düflüncele-
ri destekleyen, elefltiriye aç›k, etra-
f›ndakileri dikkatle dinleyen bilgi ve
tecrübesini paylaflan yöneticilerin
yan›m›zda oldu¤unu bilmek Albara-
ka Türk olarak sürekli zirvede kalma-
m›z› sa¤layacakt›r. ■

* ‹nsan Kaynaklar›, Operasyon Yetkilisi

E¤itim Stratejimiz
Sürekli De¤iflim ‹çin

E¤itim Stratejimiz
“Her insan iki tür e¤itime sahiptir, birincisi baflkalar›n›n ona verdi¤i e¤itim, ikincisi

de ki bu önemlidir, onun kendi kendine sa¤lad›¤› e¤itimdir.” (Gibbon)H. Murat Aktafl*



Türkiye’nin En Büyük Sanayi Bölgesi’nde

Bereket Kap›s›

‹kitelli fiubesi

Türkiye’nin En Büyük Sanayi Bölgesi’nde;

Bereket Kap›s›

‹kitelli fiubesi

fiubelerimiz

‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹
BÖLGES‹ HAKKINDA…

‹stanbul’da özellikle tarihi yar›ma-
da (Fatih-Eminönü) Ka¤›thane ve
Haliç çevresine yay›lan ve ç›kard›k-
lar› at›k, duman, gürültü v.b. ‹nsan
sa¤l›¤›na zararl› unsurlarla çevreyi

kirleten, bu suretle kent ve kent insa-
n›na zarar veren, ayr›ca flehircilik
aç›s›ndan olumsuz bir durum ortaya
ç›karan küçük ve orta boy sanayi ifl-
letmelerini, meskun alanlar d›fl›nda
flehircilik ilkelerine uygun ve her tür-
lü altyap›s› haz›rlanm›fl alanlarda
toplayarak, çevreye zarar vermeden
faaliyetlerini sürdürmelerini sa¤la-
mak amac›yla kuruldu.

‹kitelli O.K.S.B Türkiye’nin en bü-
yük projelerinden biridir, bat›n›n
GAP’› olarak bilinmektedir;
6.500.000 m2 alan üzerine kurul-
mufl 36 kooperatiften oluflan bir sa-
nayi flehridir. 30.000 iflyeri ve tam
kapasite ile faaliyete geçti¤i zaman
300.000 insana istihdam sa¤layan
ve 36 ayr› meslek grubundan olu-
flan bu proje 1984 y›l›nda, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesinin planlama-
s›yla do¤mufl, 1986-1988 dönemin-
de de kooperatifler kendi temellerini
atm›flt›r.

Kooperatifler kendi öz kaynakla-
r›ndan bugüne kadar tahmini 2 mil-
yar $ civar›nda yat›r›m gerçeklefltir-
diler.

1989 y›l›nda Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› Fonlar yönetmeli¤ine göre
kurulan Müteflebbis heyet ve ‹kitelli
Birli¤inin çal›flmalar› neticesinde
Bölge devlet yat›r›m program›na
al›nd›, 25 km’lik olan ana arter alt ve
üst yap›lar› devlet yat›r›m› olarak ya-
p›ld›. Proje 1990 y›l›ndan bu tarafa
bütün Hükümetler taraf›ndan katk›
ve destek alarak bugünlere ulaflt›.

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi-
nin gelifliminde, flehrin içerisinde
halen çal›flmalar›n› sürdüren ve ‹ki-
telli’ye tafl›nmayan kooperatif üye-
leri veya kooperatiflere üye olmay›p
da flehrin içerisinde faaliyetlerini
sürdürenler olumsuz rol oynamak-
tad›rlar.

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi ifl
yerleri itibar› ile bitirilmifltir. Bu iflyer-
lerinde doluluk % 65 oran›ndad›r; ta-
mam›n›n dolmas› için ‹kitelli’de faali-
yet gösteren 36 kooperatif, ‹stanbul
Valili¤i ve Büyükflehir Belediyesinin
di¤er ilçe belediyeleri ile müflterek
hareket etmesi gerekmektedir. fieh-
rin içindeki iflyerlerini meslek grupla-
r›na uygun ‹kitelli, Perpa, ‹stoç, Me-
gacenter ve bunlara benzer, flehrin
çevresinde yap›lan Küçük Sanayi ve
Organize Sanayi Bölgelerine nakli
konusunda çal›flmalar gerekli görül-
mektedir.

* * *

‹kitelli bölgesinin ba¤l› bulundu¤u
Küçükçekmece ilçesinin ismi Os-
manl› dönemine kadar “Rhagion”
olarak geçmektedir. Bölgenin Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’na geçmesiyle
ismi de¤iflerek “Çekme-i Sagir” daha
sonra da “Çekme-i Küçük” olarak de-
¤iflir”, bat›l›larca ise “Ponte Piccalo”
yani Küçük Köprü olarak an›l›r. Kü-
çükçekmece ad›n›n kayna¤› oldukça
tart›flmal› olsa da genel olarak ke-
narlar›nda kuruldu¤u gölle ilgili oldu-
¤u kabul edilir.

‹kitelli fiube Müdürü
HASAN AL‹ SOYHAN

24.06.1963 y›l›nda Sakarya’da do¤du.
Gazi Üniversitesi Bolu ‹dari Bilimler
Yüksek Okulu’ndan 1985 y›l›nda me-
zun oldu. 1988’de Albaraka Türk Mu-
hasebe Müdürlü¤ü’nde çal›flma haya-
t›na bafllad›. Dört y›l sonra fief Yar-
d›mc›s› olarak Bursa fiubesi’ne atan-
d›. Bir süre Bursa fiubesi’nde görev
yapt›ktan sonra Merkez fiubeye tayin
olundu. Merkez fiube bünyesinde de-
¤iflik birimlerinde çal›flma hayat›na
devam ettikten sonra 2003 y›l› bafl› iti-
bar›yla aç›lm›fl olan ‹kitelli fiubesi’ne
Müdür olarak atamas› yap›ld›. Halen
bu görevini sürdürmektedir. 
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fiubelerimiz
Bizans ‹mparatorlu¤u’nun son y›l-

lar›nda art›k Rhegion önemsiz bir
köyden ibaretti. 1452’de Fatih Sultan
Mehmet’in ‹stanbul’u almas›ndan
evvel Rhegion’da konaklad›klar› ta-
rihçiler taraf›ndan belirtilmektedir.
Fatih’in ‹stanbul’u almas›n›n ard›n-
dan, eski bir Rum köyü olan bölgeye
Türkler yerleflmifller ve nüfusun yar›-
s›na yak›n›n› oluflturmufllard›r.

Osmanl› için, yaflanan yüzy›l›n
en önemli sefer ve kervan yolunu
oluflturdu¤u için bölgenin gerçek
yerleflimini bu dönemde gerçeklefl-
ti. Osmanl›’n›n yenileflme ak›mla-
r›ndan da geri kalmaz. Türk harp
sanayinin en önemli tesisi olan Bü-
yük Azatl› Baruthane’si kurulur.
fiamlar Bendi’nin gerekli enerjiyi te-
min etmesiyle, yüzy›l›n sonlar›na,
Rus ordular› taraf›ndan tahrip edile-
ne kadar faaliyettedir Baruthane.
Yenileflmeye bir de e¤itim eklenir.
Halkal› Ziraat ve Baytarl›k Mektebi
aç›l›r 1891 y›l›nda. Baytarl›k flubesi-
nin Kad›rga’ya tafl›nmas›yla okulun
ad› Halkal› Ziraat Mektebi olarak
kal›r. Yine ayn› yüzy›l›n sonlar›nda
Frans›z sermayesi ile kibrit fabrika-
s› kurulmufl, 20. yüzy›l›n ilk y›llar›na
de¤in üretimi sürmüfltür. Cumhuri-
yet dönemi ile birlikte yol yap›mlar›
h›zlanm›fl, E5 olarak adland›r›lan
D100 (Londra Asfalt›) ile TEM oto-
yolunun ba¤lant›s› geçmifltir Küçük-
çekmece’den. Yol kenar›na birçok

tesisin kurulmas› yöredeki nüfusun
h›zla artmas›na yol açm›flt›r. Yolla-
r›n artmas›yla, geliflim Küçükçek-
mece de kendini gösterir. 1962 y›-
l›nda “Çekmece Nükleer Araflt›rma
ve E¤itim Merkezi” gölün do¤u k›y›-
s›nda kurulur. Geliflen Türkiye ile
birlikte Küçükçekmece de büyür,
“belde” ard›ndan “ilçe” olur, geliflir,
de¤iflir.

Nüfusu gün geçtikçe artan Kü-
çükçekmece; 1935’de 706, 1941’de
780 kiflilik bir nüfusa sahipti. Eski-
den Küçükçekmece denildi¤inde,
sayfiye yeri akla gelirdi. En çok ka-
saplar› ve etleriyle meflhurdu. Hele
deniz ile ba¤lant›s› olan kanal›n de-
miryolu k›sm›nda mesire yerleri var-
d› ki, yaz›n yer bulmak hep sorun
olurdu.

Sonuç olarak; Küçükçekmece,
yaflanan tarih boyunca önemli bir
yerleflim yeri olmufltur. 

* * *  

2003 y›l› Ocak ay› içerisinde
aç›lm›fl olan ‹kitelli fiubemiz Müdü-
rü Hasan Ali Soyhan ‹kitelli bölgesi
ve fiube hedefleri ile ilgili flunlar›
söyledi: 

2003 Ocak ay› içerisinde aç›lm›fl
olan ‹kitelli fiubemiz Orta ve küçük
ölçekli çok say›da farkl› sektörlerin
yer ald›¤› bu bölgede yer almaktad›r.
Farkl› sektörler bölgemizde sanayi
siteleri fleklinde Büyükflehir Beledi-

yesi ve yerel yönetimlerin de deste-
¤iyle alt yap›lar› tamamlanm›fl stan-
dart bina yap›lanmalar› halinde faali-
yetlerine devam etmektedirler. Böl-
gede site doluluk oranlar› farkl› farkl›
olmakla birlikte mevcut kapasitesinin
yaklafl›k iki kat› kadar daha kapasite-
ye sahiptir. 

Bölge ekonomik yap›n›n iyilefl-
mesiyle birlikte daha da önem kaza-
nacakt›r. Bölgede yerleflim birimi
olarak Kiptafl A.fi.’nin yapm›fl oldu-
¤u Baflakflehir konutlar› bulunmak-
tad›r. Kiptafl’›n üretmifl oldu¤u ko-
nutlar içerisinde bölgede yer alan
Baflakflehir konutlar› dolar baz›nda
yüksek oranlarda pirim yapmaktad›r.
‹kitelli fiubesi olarak Kiptafl konutla-
r›ndan bireysel konut finansman› ya-
parak bölge sakinleri ile çal›flma im-
kanlar› bulmay› hedefliyoruz. Yeni
yap›lacak 5. etapla ilgili olarak Ge-
nel Müdürlü¤ümüz nezdinde çal›fl-
malar›m›z devam etmektedir. Birey-
sel fonlama aç›s›ndan da bölge ol-
dukça verimlidir. Kurumumuzun ge-
nel fon kullanma yap›s›na oldukça
uygun bir bölgede yer almaktay›z.
KOB‹ ve orta ölçekli üretim kurulufl-
lar›n›n leasinge yönelik talepleri ve-
ya mal al›m› ile ilgili fon talepleri
müflteri portföyü geniflletecektir. ‹ki-
telli’nin ülke ekonomisine ve istihda-
ma katk›s›nda Albaraka Türk olarak
bizler de net çözümler sunmaya
çal›fl›yoruz. ■

Vedat 
Saydam

Okan
K›l›çarslan

Tufan 
Su¤ur

Remzi 
Paker

Abdullah
Öztürk

Ergin
Gündo¤du

Ferhat 
Uygun
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TEMEL HAZIRO⁄LU VE BÜLENT
TABAN GENEL MÜDÜR
YARDIMCILI⁄INA ATANDI

Albaraka Türk’de Bilgi ‹fllem ve ‹dari
‹fllerden sorumlu Genel Müdür Yard›mc›-
l›¤›na Temel HAZIRO⁄LU atan›rken, Bi-
reysel, Kurumsal Pazarlama ve D›fl ‹fl-
lemlerden sorumlu Genel Müdür Yard›m-
c›l›¤›na ise Bülent TABAN atand›. 

1955 y›l›nda do¤an Haz›-
ro¤lu Kabatafl Erkek Lise-
si’nden sonra lisans›n›

1979 y›l›nda ‹stanbul
Teknik Üniversitesi
Matematik Mühen-

disli¤i bölümünde
t a m a m l a d › .
1982-1984 ta-
rihleri aras›n-

da T. Emlak
Bankas› Bilgi ‹fllem

Müdürlü¤ü’nde görev yapt›. 1984-1986
y›llar› aras›nda ise ayn› bankan›n Bilgi ‹fl-
lem Müdür Yard›mc›l›¤›n› yürüttü. 1986
y›l›nda Albaraka Türk ailesine kat›lan Ha-
z›ro¤lu en son Kurumumuzda Bilgi ‹fllem
Müdürü olarak görevini sürdürmekteydi. 

Albaraka Türk’de Bireysel Bankac›l›k
Pazarlama ve D›fl ‹fllerden sorumlu Ge-

nel Müdür Yard›mc›l›¤›na ata-
nan Bülent TABAN 1966 do-
¤umlu. ‹.Ü. ‹flletme Fakülte-
sinde lisans›n› ve ‹stanbul

Teknik Üniversitesi’nde
Yüksek Lisans›n› ta-
mamlad›. 1990-1995
tarihleri aras›nda Türk-
bank Teftifl Kurulu ve
1995-1997 tarihleri
aras›nda Kentbank
Teftifl Kurulunda gö-

rev yapan Taban 1997-2002 tarihleri ara-
s›nda Kentbank Bireysel Bankac›l›k Mü-
dürlü¤ü görevinde bulundu. Taban, fiu-
bat 2002 ay›ndan bu yana Albaraka
Türk’de Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤ü
görevini sürdürmekteydi. 

‹NTERNET YÜZÜMÜZ YEN‹LEND‹ 
Alternatif da¤›t›m kanallar› aras›nda

yer alan Albaraka Türk ‹nternet fiubesi-
nin ve web sitesinin (www.albaraka-

turk.com.tr) görünen yüzü yenilendi. ‹lk
faaliyete geçti¤inden bu güne kendini ye-
nileyen ve geliflen sitemizin amac› müfl-
terilerimize yak›flacak gelece¤e dönük
bir yüze sahip olabilmek. Ayr›nt›l› bilgi
için bkz. s. 22

SANAL DÜNYADA YEN‹ B‹R H‹ZMET
www.albarakafinans.com
Albaraka Türk web üzerinde hizmet

verdi¤i müflterilerine yeni bir hizmet da-
ha sunmaya bafllad›. Albaraka Türk fi-
nans portal›. Müflterilerimizin güncel fi-
nans kayna¤› olarak düflünülen ve buna
uygun bir altyap›yla konumland›r›lan si-
temiz, gün içerisinde anl›k olarak takip
etmek istedi¤iniz tüm ekonomik verileri
de bünyesinde bulunduruyor. Ayr›nt›l› bil-
gi için bkz. s. 24

DUYGUDAN SANATA, SANATTAN
HAYATA “K‹L‹M”

Her sene düzenli olarak haz›rlanan
ve bir önceki y›la ait verilerin yer ald›¤›
faaliyet raporumuz ilgili yerlere gönderil-
di. Finans sektöründe hizmet üreten tüm
bankalar ve Özel Finans Kurumlar›na bil-
gilendirme amaçl› olarak yurtiçi ve yurt-
d›fl›nda önemli adreslere da¤›t›l›yor. D›fl
‹fller Müdürlü¤ümüz koordinasyonunda
haz›rlanan faaliyet raporumuzda Kuru-
mumuzla ilgili veriler yan›nda faaliyet
alanlar›m›z, hizmetlerimiz, ortaklar›m›z
vb. bafll›klar ile birlikte, Türk ve Dünya
ekonomisine k›sa bir bak›fl da yer al›yor.
Bilançolar, Kâr-Zarar Cetvelleri ve Dene-
tim Raporlar›n›n ana iskeletini oluflturdu-
¤u her Faaliyet Raporu’muzda Türki-
ye’ye ve bizlere ait ayr› ayr› kültürel bir

motif iflleniyor. Bu y›lki konu “Duygudan
Sanata, Sanattan Hayata ‘Kilim’” bafll›¤›-
n› tafl›yor. Kültürel motifler tafl›yan faali-
yet raporumuz özellikle yurtd›fl›nda ilgiy-
le takip ediliyor. 

Ayr›nt›l› bilgi için bkz. s. 20

ANKARA, S‹TELER VE ‹ZM‹R
fiUBELER‹M‹Z YEN‹LENEN
YÜZLER‹YLE GELECE⁄E AÇILDI

Türkiye’de 1984 y›l›ndan bu güne fa-
izsiz finans sektörünün öncülü¤ünü ve li-
derli¤ini yapan Albaraka Türk’ün müflteri-
lerine daha iyi hizmet verebilmek için flu-
be görünümlerinde gerçeklefltirdi¤i yeni-
leme çal›flmalar› devam ediyor. Bir yan-
dan yeni flube aç›l›fllar› di¤er yandan da
mevcut flubelerin –son bir y›ld›r uygula-
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Albaraka’dan

Haberler



Haberler

ALBARAKA TÜRK 29

maya konulan– yeni konseptine geçifli
sa¤lan›yor. Daha önce Antalya ve Adana
flubelerinde hayata geçen konsept gerek
kullan›lan renklerle gerekse mimari çizgi-
siyle Albaraka Türk kurumsal kimli¤ini de
baflar›yla yans›t›yor. 

Yenilenen flubeler kervan›na son dö-
nemde Ankara, Siteler ve ‹zmir fiubesi
de kat›ld›. fiubelerimizin yenilenen yeni
yüzü dolay›s›yla düzenlenen aç›l›fl töre-
nine yöneticilerimizin yan›s›ra ifl ve siya-
set dünyas›ndan kalabal›k bir misafir
toplulu¤u kat›ld›. 1994 y›l›nda aç›lan Si-
teler fiubemizle 1988 y›l›nda aç›lan ‹zmir
flubemiz bundan böyle yeni yüzüyle de-
¤erli müflterilerimizi konuk edecek. 

ALBARAKALILAR P‹KN‹KTE BULUfiTU
Albaraka

Türk çal›flan-
lar› kendi içle-
rinde ve aile-
leri aras›nda
tan›flma ve
kaynaflmay›
s a ¤ l a m a k
amac›yla bu
yaz da Sar›-
yer, Bahçe-
köy, Mehmet
Akif Ersoy
Piknik Ala-
n›’nda birara-
ya geldiler. 

"Albaraka Türk çal›flanlar› büyük bir
ailedir" slogan›yla düzenlenen etkinlikte
Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Adnan
Büyükdeniz, Genel Müdür Yard›mc›lar›,
flube müdürleri de aileleri ile birlikte
yer ald›lar. Genel Müdürlük ve ‹stan-
bul flubelerimizden 600’ü aflk›n kiflinin
bir araya geldi¤i piknik, gün boyu sü-
ren etkinlik ve organizasyonlarla renk-
lendi. 

Albaraka çal›flanlar› ile çocuklar›-
n›n kat›ld›¤› animasyon gösterilerinin
renk katt›¤› bu güzel günde tüm kat›-
l›mc›lar s›cak bir yaz gününün keyfini
ç›karman›n huzuruyla evlerine dön-
düler. 

2003 YILI fiAMP‹YONU ‹DAR‹ ‹fiLER
13. Geleneksel Bahar Turnuvas›nda

bu senenin flampiyonu ‹dari ‹fller tak›m›
oldu. Turnuvada ikincilik unvan›n› Teftifl
Kurulu al›rken üçüncülü¤ü Fon Yönetimi
ald›. Turnuvada en centilmen tak›m ola-
rak da Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤ü
seçildi. 

Nakkafltepe fiampiyon Hal› Saha Te-
sislerinde gerçekleflen turnuvaya birim
ve flube çal›flanlar›n›n oluflturdu¤u sekiz
tak›m kat›ld›. ‹dari ‹fller Operasyon, Tef-
tifl, Merkez fiube, Fon Yönetimi, Mali ‹fl-
ler, Bilgi ‹fllem ve Bireysel Bankac›l›k bu
senenin kat›lan tak›mlar› oldular. 

Futbol turnuvas›n›n organizasyon ru-
huna ve asli amac›na uygun hareket
ederek turnuvan›n en centilmen tak›m›n›
seçilen Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤üne
ayr› bir parantez açarak kutlamak gereki-
yor. Turnuva ruhuna hizmet eden bu ko-
nuda gerekli hassasiyeti gösteren tüm
tak›mlara sonsuz teflekkürler. 

SULTANHAMAM VE ‹K‹TELL‹
BEREKETLEND‹

2003 y›l› içinde aç›larak Albaraka
Türk flubeler kervan›na kat›lan Sultan-
hamam ve ‹kitelli flubelerimiz perfor-
manslar›yla göz dolduruyor. 2003 y›l›n›n
ilk flubesi olarak 15 Ocak’ta aç›lan Sul-
tanhamam fiubemiz ve 22 Ocak tarihin-
de aç›lan ‹kitelli flubemiz bulunduklar›
bölgede gerek tasarruf sahiplerinin ge-
rekse ifl dünyas›n›n yo¤un ilgisiyle kar-
fl›land›lar. Her iki flubemize de baflar›lar
diliyoruz. 

ATM MAK‹NELER‹M‹Z KULLANIMDA
Otomatik Vezne Makinesi olarak ifade

edilen ve ingilizce karfl›l›¤›ndan ATM ola-
rak çevrilen ve da¤›t›m kanallar›n›n
önemli bir saç aya¤›n› oluflturan makine-
ler yurt çap›na yay›lan tüm flubelerimizde
hizmete bafllad›. ‹nternet ve telefon ban-
kac›l›¤› gibi ATM hizmeti de günümüzün
ça¤dafl bankac›l›¤›n vazgeçilmez hizmet-
lerinden birini oluflturuyor. Haftan›n 7 gü-
nü 24 saat boyunca genifl bir yelpazede
hizmet alabildi¤iniz ATM’ler flubeye yürü-
meden an›nda hizmet yapma imkan›n› da
sa¤lam›fl oluyor. Hesap bakiyenizin izlen-
mesinden hesap bakiyesi ve hareketleri-
nizin takibinden, para çekme virmanfl, ha-
vale, döviz al›fl ve sat›fl ifllemlerine kadar
pek çok konuda ATM’lerden hizmet alabil-
mek mümkün. Hedef 7 gün 24 saat bo-
yunca kesintisiz müflteri memnuniyeti. 

ALBARAKA TÜRK KOB‹ FUARINDA
Avrupa Birli¤i ‹fl Gelifltirme Merkezi

(AB‹GEM) Kocaeli olarak, Kocaeli Sana-
yi Odas› ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i ile birlikte Haziran 2003 aras›nda
bölgede faaliyet gösteren KOB‹’leri, on-
lara destek hizmetleri sa¤layan kurulufl-

larla bir araya getirmek üzere bir or-
ganizasyon düzenledi. Hizmetlerini
birinci elden kobilere anlatmak iste-
yen finans kurulufller› da Albaraka
Türk ile birlikte bu organizasyonda ta-
n›t›m standlar›na yer verdiler

KOB‹’lerin Albaraka Türk’e ait hiz-
met ve ürünlerini ilk elden tan›yabile-
cekleri, ihtiyaçlar›n› belirleyerek yeni
ürünler gelifltirme konusunda fikir sahi-
bi olmalar›n› sa¤layacak bu tür fuarlara
kat›l›m›m›z yeni dönemde de edecektir. 



DÜNYADAN
‹NSAN
MANZARALARI

DÜNYADAN
‹NSAN
MANZARALARI

Burkina Faso / Ekim 2002

Foto¤raf:  Dr. Adnan Büyükdeniz
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Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Aziz Metin Hukuk Baflmüfl. Süleyman
Rasim Gül D›fl ‹fller Hatice Müberra
Necati Tarhan Operasyon Yaren
Metin Çetinkaya Ankara fib. ‹rem
Cumali Eflol Gaziantep fib. Fatma
Vedat Tozlu Bal›kesir fib. Emir
Hakan ‹pek Siteler fib. Aykan
Abdulnas›r Y›ld›r›m Siteler fib. Hümeyra
Fatih Boz Operasyon Arife Hacer

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Yoldafl Baydo¤an Operasyon Osman Göktürk
Harun Kaya Bursa fib. Eren
Musa Tiryaki ‹dari ‹fller Meryem
Fatih Tütüncü Ümraniye fib. Esra
A.Ruflen Haf›zo¤ullar› Merkez fib. Zülal
Yaflar Hakan Göl Ankara fib. Enda
‹brahim Çakmak Bilgi ‹fllem Ayfle Ebrar
Cumhur Bat› Yalç›n Kurumsal Bank. Meltem
Adem Bostanc› Mali ‹fller Baturay

TEBR‹KLER Çocu¤u Olanlar

MUTLULUKLAR Evlenenler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
‹brahim Acar Hukuk Baflmüfl. Memur
M. Selçuk Kad›o¤lu Bak›rköy fib. Uzman
Erkan Tunçay Merkez Uzman

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Kamil Köse Bayrampafla fib. Uzman
Kadir Gül Bilgi ‹fllem Programc›
Sedat Arslan Bilgi ‹fllem Prog.Yrd.

HOfiGELD‹N‹Z ‹fle Yeni Bafllayanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Abdullah Gerçeker Samsun fib. Müdür
Nurettin Aytu¤ Konya fib. Müdür
Murat Demirba¤ Bireysel Bank. Müdür Yrd.
Hergün Kuru Bireysel Bank. Opr.Yetk.
Adil Mutlu Fatih fib. fief Yrd.
Göksel Gülen ‹zmit fib. fief
Onur Nemlio¤lu Adapazar› fib. Memur
Fahri Tüfenk Bak›rköy fib. Memur
Süleyman Kandemir Mali ‹fller Memur
Tolga Aykanat ‹zmit fib. Memur
Ergin Gündo¤du ‹kitelli fib. Uzman 
Gökhan Dursun Sultanhamam fib. Uzman Yrd.
Özer Gökdemir Risk Takip Memur

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Recep Nejat Çokokur Sultanhamam fib. Opr.Yetk.
Gülden Cemile ‹rikök Bireysel Bank. Ça¤r› Mrk.Yet.
Yusuf Ziya K›saer Bal›kesir fib. fief
Cengiz ‹lhan Bursa fib. fief
‹brahim Halil Koyuncu Bursa fib. fief Yrd.
Ömer Zahid Karaman D›fl ‹fller Memur
Ahmet Uygur K›rkevler ‹ç Kontrol Mrk. Denetçi
Ömer Kösealio¤lu Kayseri fib. Memur
‹brahim Çetin Bilgi ‹fllem Prog.Yrd.
Engin Eras Merkez fib. Uzman
Murat Gökten Bilgi ‹fllem Prog.Yrd.
Emre Göktafl Ankara fib. Memur
Rasim Özel D›fl ‹fller Memur

VEFAT
(Allah Rahmet Eylesin)

‹dari ‹fller Müdürlü¤ü, Rahim Çal›flkan’›n babas› ‹brahim Çal›flkan,
Fatih fiubesi’nden, Hüseyin Kontafl’›n babas› Ahmet Kontafl vefat etmifltir. 

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

BAfiARILAR Tayin ve Terfiler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Dr. Adnan Büyükdeniz Genel Müdürlük Genel Müdür
Temel Haz›ro¤lu Genel Müdürlük Genel Md.Yrd.
Bülent Taban Genel Müdürlük Genel Md.Yrd.
Okan K›l›çarslan ‹kitelli fib. II. Müdür

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Abdülaziz Ergül Risk Takip fief
Sedat Yeten Bayrampafla fib. fief
Kamil Köse Bayrampafla fib. Uzman
Murat Elgüm Merkez fib. Memur



Kültür-Sanat

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

Kentlerin
Kraliçesi

Albaraka Türk ola-
rak iletiflim çözümü or-
takl›¤› yapt›¤›m›z Art
Grup Reklam Ajans›n-
da Strateji Departma-
n›n›n sorumlulu¤unu

yürüten Hakan Senbir’in ilk roman çal›flmas›
Kentlerin Kraliçesi Okuyanus yay›nlar›ndan
ç›kt›. Senbir kitab›nda yüzlerce y›ld›r bir arada
yaflamay› ö¤renebilmifl Türk ve Rum as›ll› ‹s-
tanbullular› anlat›l›yor. Bizans ve Osmanl› ta-
rihine duydu¤u ilgi derinleflince, gizli kalm›fl
hikayelerin pefline düflen yazar, tarihin bilin-
meyen sayfalar›nda neler yaflanm›fl, neler ol-
mufl bulmaya, anlamaya çal›fl›yor ve bunlar›
okuyucusuyla paylafl›yor. ‹stanbul’un fethi s›-
ras›nda, surlar›n içinde olan Türk k›z› Esma
ile Bizansl› Yüzbafl› Kantakuzenos, çok bü-
yük bir aflk yaflarlar; ama onlar›n aflk›n› göl-
geleyen daha büyük bir aflk vard›r; her ikisinin
de ‹stanbul’a duyduklar› büyük aflk. Yazar›n
titizlikle araflt›r›p buldu¤u tarihi ayr›nt›lar ile
bezenen roman, kahramanlar›n›n renkli dün-
yas› ve fetih heyecan› ile yo¤rulmufl sürükle-
yici bir anlat›ma sahip. 

29 May›s 1453 Sal›
Mehmed Han Konstantiniye’nin surlar›n›

topçu atefliyle döverken surlar›n içinde bir
Türk k›z› Esma; flehrini savunuyor.

Kendi milletine karfl›?
Deliler gibi sevdi¤i Bizansl› Yüzbafl› Kan-

takuzenos’un bebe¤ini karn›nda tafl›rken
Konstantiniye’den ç›kmak istemiyor?

6 Eylül 1955 Sal›
‹stanbul’a âfl›k Yunanl› bir genç kad›n: Ka-

tina Messenia, çocuklu¤u Büyükada’da geç-
mifl, Bizans ve Osmanl› tarihine âfl›k bir
adam: Bedri.

Gizemli bir elyazmas›n›n büyüsüne kap›-
lan Katina ve Bedri, elyazmas›n›n sayfalar›n-
da Esma ve Kantakuzenos’u bulurlar; Kons-
tantinupolis’i yani Kentlerin Kraliçesi’ni okur-
lar. Okudukça aç›lan kap›lardan sessizce içe-
ri süzülürler; ilerledikçe görürler ki okuduklar›
kendileridir.

Yeryüzünün ta kendisi olan kentin, Kentle-
rin Kraliçesi ‹stanbul’un ve ona âfl›k olanlar›n
roman›? 
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SOLDAN SA⁄A
1) Bir ülkedeki ayd›nlar›n tümü - Alfabenin ilk harfi  2) Kimyada Lantan’›n simgesi - Kale duvar› (tersi) -
Yasa d›fl› bir örgüt - Argonun k›saltmas›  3) Yapma, etme - Uzun deneme ve gözlemlere dayan›larak
söylenmifl ve halka mal olmufl söz, darb›mesel - Genifllik  4) Yap›labilirlik - Kuran-› Kerim’de bir sure
5) Lezzet - Demirin k›salt›lmas› - Bir yüzeyde boy say›lan iki kenar aras›ndaki uzakl›k  6) Açl›¤›n› gidermifl,
doymufl, aç karfl›t› - Turunçgillerden, k›fl›n yapraklar›n› dökmeyen, beyaz çiçekli bir a¤aç  7) Notada
duraklama zaman› ve bunu gösteren iflaretin ad› - Bir iflin en ince, hassas ve önemli noktas› - Vücuda seri
hareketler yapt›rma - Verme, ödeme, ifa  8) Para piyasas›nda ifllem gören ve para niteli¤inde de¤iflim ve
de¤er ölçüsü araçlar› - Türk Hava Kurumu  8) Bankalar›n kay›tlar›nda sabit kur üzerinden geçirilen
dövizlerin her ay sonunda geçerli cari kura göre düzenlenmesi - Bir ajans  10) Tuzak, kapan, aldang›ç -
Tak›m (tersi) - Bir ayg›t›n gereken ifli yapabilmesi durumu  11) Arsenik’in simgesi - Adlar› s›fat yapmakta
kullan›lan yap›m eki - Oyalanmaktan emir  12) Zay›flatma - Bir gölümüz (tersi) - Avrupa para anlaflmas›
13) Gaye, amaç, maksat - Duman› ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol - Yavru yetifltirecek duruma
gelmifl olan hayvan veya yemifl verecek durumdaki a¤aç  14) Bir nota - Türk para birimi - Sonsuz,
ölümsüz, bengi  15) Gümrüklerde mallara de¤er biçen görevli - Bir nota - Türkiye’nin k›saltmas›

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Arap alfabesinin ilk harfinin ad› - Savafl, kaza vb. sebeplerle u¤ran›lan can kayb› - “-de, içinde”
anlamlar›nda sözlerin bafl›nda kullan›lan edat  2) Para, akçe - Bir ilimiz - Yabanc› dilde huzur, rahatl›k
3) Serbest b›rakma - Yumurta, un ve flekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb.
konularak yap›lan, f›r›nda piflirilen tatl› çörek - ‹ridyumun simgesi  4) Erbiyum’un simgesi - Köpek -
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç - Bafllang›c› olmayan, öncesiz  5) Salya, tükürük - Kal›n
a¤aç gövdesi - K›s›r, verimsiz, döl veremeyen  6) Üst üste eflya konularak yap›lan düzgün y›¤›n - Eder,
paha - Radyum’un simgesi  7) Bir el iflini veya mekanik bir ifli gerçeklefltirmek için özel olarak yap›lm›fl
nesne - Birinci ligde bir futbol tak›m› - Kurflun borular›n a¤z›n› açmakta kullan›lan, flimflirden yap›lm›fl, ucu
sivri bir çeflit takoz  8) Ters, z›t, karfl›t, olumsuz, menfi - Bir tür oyun - Uluslararas› hukuk birli¤i
9) Bilinenden, sözü edilenden ayr›, öbür - Trabzon’un bir ilçesi - Yeni kullan›lmam›fl  10) Bir bayan ad› -
Bir flehir veya bir bölge avukatlar›n›n ba¤l› olduklar› meslek kuruluflu (tersi)  11) Bir üniversite - ‹letmekten
emir - Avuç içi - ‹laç, çare, merhem  12) Birtak›m duygular› güçlendirmek amac›yla cümlenin bafl›nda veya
sonunda kullan›l›r - Bir anda oluveren, apans›z - Utanma duygusu, utanç, utanma, s›k›lma - S›radan, hiçbir
özelli¤i olmayan  13) Elek yard›m›yla ay›klamak veya incesini kabas›ndan ay›rmak, elekten geçirmek -
Aç›k, ortada, meydanda, herkesin içinde yap›lan  14) Çocu¤u olan kad›n - Atefl - Taharri  15) Argon’un
k›saltmas› - Ay›plama, takbih - Çaresi olmayan, çaresiz, sakat

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.

* ‹dari ‹fller Müdürlü¤ü
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Geçen say›m›z›n çözümü



    

MMEERRKKEEZZ fifiUUBBEE
Büyükdere Caddesi No:78 80290 
Mecidiyeköy/‹STANBUL
Tel : (0212) 274 99 00 (pbx)
Faks : (0212) 274 68 74 - 267 07 37

KKAARRAAKKÖÖYY fifiUUBBEESS‹‹
Karaköy Meydan›
80000 Karaköy/‹STANBUL
Tel : (0212) 252 56 87
Faks : (0212) 252 56 96

KKAADDIIKKÖÖYY fifiUUBBEESS‹‹
R›ht›m Cad. No:44
81320 Kad›köy/‹STANBUL
Tel : (0216) 414 31 63
Faks : (0216) 414 31 68

BBAAKK IIRRKKÖÖYY fifiUUBBEESS‹‹
‹ncirli Cad. Baflar› Sok. No:1
34720 Bak›rköy/‹STANBUL
Tel : (0212) 542 02 22
Faks : (0212) 542 08 61

BBAAYYRRAAMMPPAAfifiAA fifiUUBBEESS‹‹
Abdi ‹pekçi Cad. No:77
34160 Bayrampafla/‹STANBUL
Tel : (0212) 612 52 20
Faks : (0212) 501 53 69

FFAATT‹‹HH fifiUUBBEESS‹‹
Macar Kardefller Cad. No:44
34260 Fatih/‹STANBUL
Tel : (0212) 635 48 96
Faks : (0212) 635 48 95

ÜÜMMRRAANN‹‹YYEE fifiUUBBEESS‹‹
Alemda¤ Cad. No:56/A  
81240 Ümraniye/‹STANBUL
Tel : (0216) 443 66 35
Faks : (0216) 443 21 87

SSUULLTTAANNHHAAMMAAMM fifiUUBBEESS‹‹
Marpuççular Sk. No:38
34110 Eminönü / ‹STANBUL
Tel : (0212) 519 64 30
Faks : (0212) 519 64 18

‹‹KK ‹‹TTEELLLL‹‹ fifiUUBBEESS‹‹
Atatürk Cd. No:135
34306 ‹kitelli / ‹STANBUL
Tel : (0212) 671 28 10
Faks : (0212) 671 27 94

AANNKKAARRAA fifiUUBBEESS‹‹
Atatürk Bulvar› No:57/A 
06410 S›hhiye/ANKARA
Tel : (0312) 430 53 20
Faks : (0312) 435 09 80

SS‹‹TTEELLEERR fifiUUBBEESS‹‹
Karacakaya Cad. No:73/1
06160 Siteler/ANKARA
Tel : (0312) 353 49 50
Faks : (0312) 353 49 47

‹‹ZZMM‹‹RR fifiUUBBEESS‹‹
Fevzipafla Bulvar› No:51
35210 Konak/‹ZM‹R
Tel : (0232) 441 21 61
Faks : (0232) 425 98 42

BBUURRSSAA fifiUUBBEESS‹‹
‹nönü Cad. No:27,  16010 BURSA
Tel : (0224) 220 97 60
Faks : (0224) 220 97 61

KKOONNYYAA fifiUUBBEESS‹‹
Mevlana Cad. No:5,  42030 KONYA
Tel : (0332) 350 19 77
Faks : (0332) 350 36 42

KKAAYYSSEERR‹‹ fifiUUBBEESS‹‹
Vatan Cad. No:26,  38040 KAYSER‹
Tel : (0352) 222 67 91
Faks : (0352) 222 82 57

AADDAANNAA fifiUUBBEESS‹‹
‹nönü Cad. No:85  01060 ADANA
Tel : (0322) 363 11 00
Faks : (0322) 363 11 05

GGAAZZ‹‹AANNTTEEPP fifiUUBBEESS‹‹
Suburcu Cad. No:4
27000 GAZ‹ANTEP
Tel : (0342) 230 91 68
Faks : (0342) 230 95 43

SSAAMMSSUUNN fifiUUBBEESS‹‹
Cumhuriyet Meydan›  55030 SAMSUN
Tel : (0362) 435 10  92
Faks : (0362) 432 94 14

MMAALLAATTYYAA fifiUUBBEESS‹‹
‹nönü Cad. No:14
44100 MALATYA
Tel : (0422) 326 04 20
Faks : (0422) 326 02 99

KKAAHHRRAAMMAANNMMAARRAAfifi fifiUUBBEESS‹‹
K›br›s Meydan› No:114  
46100 KAHRAMANMARAfi
Tel : (0344) 225 49 26
Faks : (0344) 223 35 91

‹‹ZZMM‹‹TT fifiUUBBEESS‹‹
Alemdar Cad. No:17
41300 KOCAEL‹
Tel : (0262) 323 37 72
Faks : (0262) 323 37 76

AADDAAPPAAZZAARRII fifiUUBBEESS‹‹
Çark Cad. Hilmi Kay›n
‹fl Merkezi No:1/75,  
54100 ADAPAZARI
Tel : (0264) 277 91 41
Faks : (0264) 278 66 85

AANNTTAALLYYAA fifiUUBBEESS‹‹
Belediye Cad. 2.Sk., No:27 
Müsellim Camii Karfl›s›
07100 ANTALYA
Tel : (0242) 247 46 12
Faks : (0242) 243 31 86

BBAALLIIKKEESS‹‹RR fifiUUBBEESS‹‹
Anafartalar Cad. No:15
10100 BALIKES‹R
Tel : (0266) 243 73 33
Faks : (0266) 243 56 86

 

GENEL MÜDÜRLÜK
Büyükdere Caddesi No:78  80290 Mecidiyeköy/‹STANBUL

Tel: (0212) 274 99 00 (pbx)   Faks: (Muhaberat) (0212) 272 44 70
(Muhasebe) 275 94 08 - (Dealing Room) 272 02 82 - (D›fl ‹flleri) 275 14 77
http://www.albarakaturk.com.tr  e-mail:albarakaturk@albarakaturk.com.tr

SWIFT: BTFHTRIS




