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kiflisel geliflimkisisel gelisim

‹nsan biçimsel ya da de¤il
mutlaka bir örgüt içinde yafla-
mak zorunda. Bu hayata ilk
ad›mlar›n› att›¤› ailesi (infor-
mel) olabilir. Veya okulu, spor
kulübü, iflyeri olabilir. 

Bu derece kuvvetli bir ba-
¤›n oldu¤u iliflkide, örgütlerin
insan gibi ama insan›n d›fl›n-
da –ya da üstünde– ondan
ba¤›ms›z bir kimli¤e sahip ol-
du¤unu bildi¤imizde böylesi
bir iliflki ba¤›n› formüle et-
mek biraz daha kolaylafl›yor.

Özellikle günümüzde insan, do¤-
du¤u andan itibaren hayat›n› farkl›
flekil ve biçime sahip örgütlerde sür-
dürmektedir. Örgüt dedi¤imizde ha-
yat›m›z›n en önemli k›sm›n› iflgal
eden ve sadece mesai saatlerini ge-
çirdi¤imiz iflyerleri akl›m›za gelme-
meli. ‹nsan her etkinli¤inde, örgüt
formuna sahip yap›lar›n içindedir.
Veya onlarla iliflkilidir.

Biraz önce bahsetti¤im gibi, bun-
lar aras›nda en önemlisi, iflyeri ör-
gütleridir. Ortalama günün sekiz sa-
atini geçirdi¤imiz iflyerinde, çal›flt›¤›-
m›z insanlar›, aile bireylerimizden
daha fazla görmekte ve onlarla daha
fazla iletiflime girmekteyiz. 

Bu ba¤lamda, iletiflim içinde ol-
du¤umuz çal›flma arkadafllar›m›zla
hatta ve hatta “çal›flt›¤›m›z Kurumu
temsil etti¤imiz” yaklafl›m›ndan hare-
ketle, örgüt d›fl›nda dahi insan iliflki-
lerimizin yap›s›n›n belirlenmesinde,

ba¤l› oldu¤umuz örgütlerin, üzeri-
mizde kuvvetli etkileri söz konusu-
dur. Üyesi oldu¤umuz örgütlerin za-
man içinde oluflan kültürleri, hatta ik-
limleri, bireysel yap›m›z› flekillendir-
mekte ve yönetmektedir.

Olay›n bir baflka boyutu da fludur:
Örgütleri oluflturan ve yönlendiren in-
san›n kendisidir. Varolufl amaçlar›na
ancak çal›flanlar›n›n kararlar›yla ula-
flabilirler. Örgütleri yukar›da anlatt›¤›-
m›z gibi etkileyen ve flekillendiren in-
san›n bu iliflkide pasif taraf oldu¤u
söylenemez. ‹nsan›n varl›¤› ve gücü
örgütsel yap›n›n devaml›l›¤›nda te-
mel flartt›r. Bireylerin ayr› ayr› zekâ
ve yetenekleri, örgütsel yap›lar›n si-
nerjik gücünün kayna¤›d›r. K›saca bi-
reylerin varl›¤› örgüt amaçlar›n› ger-
çeklefltirmek için birinci ön kofluldur. 

Örgütleri etkileyen çevre faktörle-
rine bakt›¤›m›zda da (gerek iç, ge-
rekse d›fl çevre) en önemli bafll›klar-
da insan›n yer ald›¤›n› görürüz. ‹n-

san, örgütlerin olmazsa ol-
maz›d›r. Yaln›z bu kural bizi,
“insanlar örgütler için vard›r”
sonucuna ulaflt›rmaz. Bu ilifl-
ki karfl›l›kl› bir iliflkidir. ‹nsan-
lar›n da örgütler gibi kiflisel
amaçlar›ndan ve hatta ç›kar-
lar›ndan bahsedebiliriz. Hatta
örgütler bu amaçlar›m›za en
k›sa yoldan ulaflmak için, yi-
ne bizler taraf›ndan oluflturu-
lan vas›talard›r. O zaman te-
mel amaç, gerek örgüt gerek-

se bireysel amaçlar›n, tutumlar›n ve
de¤erlerin mümkün oldu¤u kadar or-
tak paydalar tafl›mas›d›r. Bu çaba ve
sürece örgütsel sosyalleflme ad›
verilmektedir. Kifli, çal›flmaya baflla-
d›¤› yere ait kural ve de¤erleri, ö¤-
rendi¤i, benimsedi¤i ve yaflad›¤›
oranda mutlu olabilmektedir. Aksi du-
rumlarda iflten ayr›lmalar veya ifl hu-
zursuzlu¤u bafl göstermektedir. 

Örgüte düflen görev, kendi kültür
ve normlar›na uyum sa¤layabilecek
do¤ru insan› bulmak ve yetifltirmek-
se, bireye düflen görev de; kiflisel
hedefleriyle ortak paydalar tafl›yan,
geçerli gelenek ve kurallar› kabule-
debilece¤i do¤ru adresle çal›flma ça-
bas›na girmesidir. ■

KAYNAKLAR
1. Örgüt Kültürü ve Süreci, Osman Atay
2. Yönetim Süreç ve Uygulama, Richard

M. Hodgetts

* Reklam ve Halkla ‹liflkiler, II. Müdür

Kurumsal Kültür
Örgüt ve ‹nsan Etkilefliminde

Kurumsal Kültür
Örgüt ve insan aras›ndaki etkileflimi incelemek, beden ve ruh aras›ndaki iliflkiyi incelemek gibi bir fley

Birbirine ba¤›ml› –etken ve edilgen– iki kutbun aras›ndaki iliflkiden söz etmek gibi. 
Çünkü insan›n olmad›¤› bir yerde örgütten bahsetmek ne kadar mümkünse, örgütün olamad›¤› 

bir yerde de insandan bahsetmek o kadar mümkün. 
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Amerikal› finansç› Warren Buf-
fett’in yukar›daki sözleri, asl›nda yar›n
dedi¤imiz bilinmeyene ilerleyen, gele-
ce¤e yat›r›m yapan herkes için geçer-
li. Kimimizin elinde daha profesyonel
araçlar var. Farlarla, sileceklerle, tah-
min yürüten matematiksel modellerle,
yol haritalar›yla bir ad›m sonras›n› ay-
d›nlatmaya çal›fl›yoruz.

Ama tüm baflar›l› insanlar ve ku-
rumlar gibi as›l güvendi¤imiz fley, di-
kiz aynas›nda gördüklerimiz. Yani bu-
güne dek kat etti¤imiz yol ve bu yolu
kat ederken biriktirdi¤imiz tecrübemiz.

Ve esas›nda gelece¤e giden biri-
nin arabas›na binince, dikiz aynas›n-
da ne gördü¤ünüz bu bak›mdan
çok önemli.

2005’in içlerine do¤ru ilerler-
ken, biz dikiz aynas›nda Albara-
ka Türk’ün Türkiye’deki yirmi y›l-
l›k tecrübesini görüyoruz. Türki-
ye’nin ilk özel finans ku-
rumu olan Albaraka
Türk, bundan yirmi
y›l önce, 1985’te ku-
rulmufltu. O gün-
den bugüne Tür-
kiye, muazzam
dönüflümlere ,
kayda de¤er
baflar›lara, ama
bu arada da bü-
yük krizlere sah-
ne oldu. Bu süreç-
lerden hepimiz geç-
tik. Son yirmi y›lda

birkaç kurulufl h›zla büyüdü. Ama bü-
yüklük tek bafl›na, zor zamanda ayak-
ta kalabilmek için yeterli olamad›.
Sa¤lam bir bünyenin büyüklükten da-
ha önemli oldu¤u art›k görüldü. Yirmi
y›lda Albaraka Türk, sektörün öncü
kuruluflu olarak ciddi bir tecrübe biriki-
mi sa¤lad›. Büyüdü, ama yapay bir bi-
çimde fliflmanlayarak de¤il, bünyesini
sa¤lamlaflt›rarak büyüdü.

2004 y›l›nda Türkiye müspet sa-
yabilece¤imiz geliflmeler yaflad›. Ül-
kenin kronik hastal›¤› olan enflâsyon-
da uzun zamand›r ilk defa ciddî bir
baflar› elde edildi. Bu arada ekonomi
de, önemli say›labilecek bir oranda

büyüdü. Hükûmet, kamu büt-
çesini kontrol alt›nda tut-

may› baflard›. D›fl politi-
kan›n tehlikeli virajlar›
baflar›l› olarak alg›lanan
manevralarla kazas›z

geçildi. Piyasalara
güven geldi.

Türkiye’nin
bu yükselifl dö-
neminde Alba-
raka Türk de
önemli gelifl-
meler kay-
detti. Kârl›-
l›k ile büyü-
me aras›n-
da kurdu-
¤u denge-
yi, baflar›

ile yö-

netti ve 2004 y›l›n› hem büyüyerek,
hem kârl›l›¤›n› artt›rarak, hem de
bünyesini daha da sa¤lamlaflt›rarak
kapatt›. Geçen y›lbafl› kurumumuz
ad›na koydu¤umuz tüm hedefleri tut-
turduk. 2004 y›l›nda Albaraka Türk’ün
baflar›s›, birikimlerimize ve tabii ola-
rak sizlerin de birikimlerine, önemli
katk›lar sa¤lad›.

2004 y›l›nda Albaraka Türk’ün
performans›, bu y›l finans sektörün-
de giderek artan rekabet koflullar›
dikkate al›nd›¤›nda, çok daha kayda
de¤er. ‹ktisadî dengelerin ve dina-
miklerin de¤iflmesiyle birlikte, finans
sektörü özellikle bireysel tüketici ve
reel kesime geri dönmeye bafllad› bu
dönemde. Düflen enflâsyon ve geli-
flen iletiflim araçlar› ile haber kay-
naklar›n›n etkili oldu¤u bir ortamda
tüm oyuncular›n fiyat belirleme im-
kânlar›n›n darald›¤›n› görüyoruz. Ta-
biat›yla baflar›, art›k büyük ölçüde
maliyet kontrolünden geçiyor. Dün
oldu¤u gibi, bugün de Albaraka
Türk’ün temel yönetim stratejilerin-
den biri, baflar›l› maliyet yönetimidir.
Yar›n da böyle olacakt›r.

Ön camdan de¤il de, dikiz ayna-
s›ndan bakt›¤›m›zda biz, do¤ru yol-
da ve çok daha iddial› baflar›lara,
kârl›l›k ve büyüme aras›ndaki den-
geden flaflmadan gidiyor oldu¤umu-
zu görüyoruz.

Yeni bir y›lda, yeni bereket kap›la-
r›n›n aç›l›fl›nda sizleri bu birikim ve gü-
venle karfl›lamaya devam edece¤iz. ■

Yar›n› Okumak
Düne Bakarak

Yar›n› Okumak
“‹fl dünyas›nda dikiz aynas›, her zaman için ön camdan daha nettir

Hiçbirimiz müneccim de¤iliz. Gelece¤i okumak gibi bir becerimiz yok. Ama netice itibariyle gelece¤e yürüyoruz.
‹lerlemeye devam ediyoruz, zira geri dönebilecek ve hatta nefeslenmek için bir an bile durabilecek imkân›m›z yok.

D R .  A D N A N  B Ü Y Ü K D E N ‹ Z
G e n e l  M ü d ü r
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makale

Telâfllanmay›n, güçlü ve
zay›f yönlerimizi bilerek ak›lc›
stratejiler üretmemiz hâlinde
yukar›da bahsedilen bu olum-
suz flartlar› lehimize çevirme-
miz, hatta Ç‹N’e mal satarak
onlar› pazar›m›z haline getir-
memiz mümkün.

M‹LÂT 2005
Tekstil haz›r giyim ve kon-

feksiyon sektörü, baflta ihracat
hacmi olmak üzere, yaratt›¤› is-
tihdam ve katma de¤er ile Tür-
kiye ekonomisi içinde önemli
bir yere sahiptir. Bu sektör istih-
dam aç›s›ndan toplam imalât
sanayinin % 20’sini teflkil ede-
rek ülkemizin en ciddî problem-
lerinden biri olan iflsizli¤e önemli bir
çözüm getirmektedir, ayn› zamanda
Türkiye 2003 y›l› toplam ihracat›n›n
% 31,6’l›k k›sm› tekstil ve haz›r giyim
ürünlerinden oluflmaktad›r. 

Bu önemli sektör için 1 Ocak 2005,
tarihî bir dönüm noktas›d›r. Çünkü
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) deneti-

minde 1994 y›l›nda Uruguay’da imza-
lanan “Haz›r Giyim ve Tekstil Antlafl-
mas›” (Agreement On Textiles and
Clothing–ATC) ile kademeli kota indiri-
mi sistemine geçilmifl ve son 25 y›ld›r
Çok Elyafl›lar Anlaflmas› (Multi Fibers
Arrangement MFA) çerçevesinde
tekstil ve haz›r giyime uygulanan kota-

lar›n, 1 Ocak 2005 tarihi itiba-
riyle tüm dünyada kald›r›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r.

Di¤er bir önemli geliflme
de Çin’in Dünya Ticaret Örgü-
tüne üye olup ATC antlaflmas›
avantajlar›ndan yararlanmas›
ve dünya pazarlar›ndaki pay›-
n› h›zla artt›rmas›d›r. Çin, dün-
ya tekstil ve haz›r giyim ticare-
ti büyüme oran›n›n % 12,9 ol-
du¤u 1994-2001 döneminde,
tekstil ihracat›n› % 42 haz›r gi-
yim ihracat›n› % 54 oran›nda
artt›rm›flt›r.

Ç‹N TEHL‹KES‹
Çin tekstil ve haz›r giyim ti-

careti aç›s›ndan, di¤er pek
çok alanda oldu¤u gibi, rekabet edil-
mesi ve engellenmesi neredeyse im-
kâns›z bir oyuncu olarak ortaya ç›k-
m›flt›r. Ancak, Çin’in ayn› zamanda
dev bir pazar olarak ortaya ç›kt›¤›n›
ve bu pazar›n gittikçe büyüyece¤ini
de dikkatlerden kaç›rmamak gerek-
mektedir. Çin’in bir rakip ve bir pazar
olarak ele al›nmas›yla ilgili de¤erlen-
dirmeleri afla¤›daki flekilde özetle-
mek mümkündür.

Çin’in DTÖ’ye kat›l›m› dolay›s›yla
kotalardaki k›smî iyilefltirmeler sonu-
cunda 192 olan kotaya tâbi ürünleri-
nin say›s›, 83 adet üründen kotan›n
kalkmas›yla 109’a inmifltir. (Tablo 1)

B A R I fi  K Ö S T E N *

(Tablo 1)  Ç‹N’‹N KOTAYA TAB‹ MADDE SAYISI

ABD AB Kanada Türkiye Toplam

2002 Kotaya Tabi Ürün Say›s› 86 43 24 39 192

Kotas› Kald›r›lan -18 -31 -3 -31 -83

Kalan 68 12 21 8 109

Kalk›nca
Kotalar

Kalk›nca
1 Ocak 2005, dünya tekstil sektörü için bir milât, bir dönüm noktas› oldu. Çünkü bu tarihte “Çok Elyafl›lar
anlaflmas›” ile 25 y›ld›r tekstil ve haz›r giyime uygulanan kotalar, tüm dünyada kalkt›, Tekstil ihracat›m›z›n

yaklafl›k yar›s›n› gerçeklefltirdi¤imiz Avrupa’n›n, Çin ve uzak do¤u ülkelerinin ucuz mallar›n›n istilâs›na u¤ramas›
bekleniyor. Tekstil firmalar›m›z bir anda kendini ac›mas›z bir rekabet ortam› içinde bulacaklar.

Birinci tablo incelendi¤inde;
Çin’in kota d›fl›na b›rak›lan ihracat
ürünlerinin, ülkelere göre da¤›l›m›n-
daki en büyük pay›n, ABD pazar›na
yönelik oldu¤u görülmektedir. Nite-
kim ABD pazar›nda, Meksika’n›n
NAFTA dolay›s›yla elde etti¤i kaza-
n›mlar› 2001 y›l›yla birlikte Çin’e
kapt›rmaya bafllad›¤›, bu konuyla il-
gili dikkate de¤er bir husustur. Dola-
y›s›yla Çin’in DTÖ’ye tam kat›l›m›-
n›n ihracat› üzerindeki en güçlü etki-
sinin ABD pazar›na yönelik ihracatta
ortaya ç›kmas› beklenmelidir. Çin’in
kotaya tâbi ürünlerde yapt›¤› ihraca-
t›n, pazarlara da¤›l›m›na (Tablo 2)
bak›ld›¤›nda, en büyük pay›n Avru-
pa Birli¤i pazar›na ait oldu¤u görül-
mektedir. 

2005 y›l›nda kotalar›n tamamen
ortadan kalkmas›yla en fazla etkile-
necek ülkenin, hâlen Avrupa Birli¤i
pazar›na kotas›z girifl dolay›s›yla As-
ya Ülkeleri yan›nda avantaja sahip
olan ülkemiz oldu¤u dikkate al›na-
rak, h›zla gerekli önlemlerin al›nmas›
ve adaptasyonlar›n yap›lmas› gerek-
mektedir. Kotalar›n 2004 y›l› sonun-
da tamamen kalkmas›yla birlikte, bi-
zim en önemli pazar›m›z olan AB pa-
zar›nda Çin’le daha yo¤un bir reka-
bet yaflamam›z söz konusu olacak-
t›r. Dolay›s›yla, Türkiye olarak, 2005
y›l›na iliflkin strateji çal›flmalar›nda,
AB pazar›nda karfl›laflaca¤›m›z bu
yo¤un rekabet durumuyla bafl ede-
cek önlemler üzerinde yo¤unlafl-
arak, pazardaki konumumuzu kay-
betmemeye ve güçlendirmeye çaba-
lamam›z gerekti¤i aç›kt›r.

TEKST‹L SEKTÖRÜNÜN 
KÖTÜ TAL‹H‹

Tekstil sektöründe faaliyet göste-
ren firmalar son 10 y›l› çeflitli sorun-
larla bo¤uflarak geçirmifllerdir.

90’l› y›llar›n bafl›nda mal ve ser-
mayenin ülkeler aras›nda serbest
dolafl›m›n›n yayg›nlaflmas› ve bunun
sonucu rekabet alan›n›n birden ge-
nifllemesi ifl yapma koflullar›n› de¤ifl-
tirmifltir. Bu de¤iflim hazmedileme-
den 96 y›l›nda gümrük birli¤ine geçil-

mifl, bu arada 3 fliddetli kriz yaflan-
m›fl, 2003 y›l›nda döviz kurlar›n›n
gerilemesi de s›k›nt›lar› artt›rm›flt›r.
Ayr›ca bu dönemde, istenen kalitede
iplik üretimine uygun olmayan, an-
cak üretim mâliyeti düflük oldu¤u için
tercih edilen open-end makine sis-
temlerine yat›r›m yap›lm›fl, sektörde
arz, talebin üzerine ç›km›fl, kapasite
kullan›m oranlar› gerilemifl bunun
sonucu kârl›l›k da düflmüfl, Asya Ül-

kelerine göre üç kat olan enerji ve iki
kat olan iflçilik maliyetleri de göz
önüne al›nd›¤›nda iplik sanayii yat›-
r›mlar› kârl› olmaktan ç›km›flt›r. Tüm
bunlar›n yan›nda kotalar›n kalkaca¤›
2005 y›l› ufukta görülmektedir.

2005’den sonra sektörde ifl hac-
mi geniflleyecek, ama fiyatlar düfle-

cek, kotalar›n kald›r›lmas›yla gelifl-
mifl ülkeler gümrük vergisi d›fl› ön-
lemler almaya çal›flacak, korumaya
yönelik ikili anlaflmalar yayg›nlafla-
cak, dünya çap›nda karmafl›klaflan
tekstil ticaret mevzuat›n› izlemek ve
pazar› okumak iyice zorlaflacakt›r.
Kotalar›n kalkmas›ndan en büyük
zarar› KOB‹ boyutundaki konfeksi-
yoncular görecek, ihracat zorlafl›r-
ken iç pazar da düflük mâliyetli ithâl
giyim eflyas› ak›n›na u¤rayacakt›r.

ÜLKEM‹Z‹N AVANTAJLARI
Tabi ki her fley bu kadar kötü de-

¤il. 2005 y›l› sonras›nda, afla¤›daki
avantajlar iyi kullan›ld›¤› takdirde ye-
ni dönemden yara almadan, hatta
daha da büyüyerek ç›kmak mümkün.

Gümrük Birli¤i deneyimi: 1996
y›l›ndan itibaren bafllayan gümrük
birli¤i uygulamas› sektörün yeni ko-
flullara uyum yetene¤ini art›rm›flt›r.
Türkiye 2002’den sonra uygulanma-
ya bafllayan k›smî liberalizasyondan
da zarar görmemifltir. Gümrük Birli¤i
s›nav›n› baflar›yla veren tekstil ve
haz›r giyim sektörleri kotalar›n kald›-
r›lmas›na daha kolay uyum sa¤laya-
bileceklerdir.

Güçlü alt yap›: Ülkemizin ulaflt›r-
ma ve haberleflme alanlar›ndaki
güçlü alt yap›s› kotalar›n kald›r›lma-
s›ndan sonra rekabet gücünün ko-
runmas›na katk›da bulunacakt›r.

Co¤rafi yak›nl›k: Avrupa Birli-
¤in’deki ithalâtç›lar›n bir sipariflinin
karfl›lanmas› için gerekli süre Çin’de
30, Tunus ve Fas’ta 22, Brezilya ve
Hindistan’da ise 20 gün. Ülkemizin
ihracatç›lar›n›n bu süreyi 15 günün
alt›nda tutmalar› hâlinde, 2005 son-

(Tablo 2)  Ç‹N’‹N KOTALI ÜRÜNLER ‹HRACATININ

ÜLKELERE DA⁄ILIMI

Ülke ‹hracat (Milyar $) Pay (%) (Milyar $)

ABD 3.637 41,39

AB 4.634 52,73

Kanada 0.517 5,88

Toplam 8.788 100,00

makale
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gezi gezi

Çin; on y›l öncesine
kadar d›fla kapal›, say›-
sal büyüklükleriyle dün-
yay› ürküten gizemli,
kültür zengini dev bir ül-
ke iken, bugün bat›dan
do¤uya, kuzeyden gü-
neye tüm dünyan›n ilgi
oda¤› hâline gelen dev
bir ekonomi. 

‹flte bu büyük ülkeyi
daha yak›ndan tan›mak,
Kurumumuz ve müflteri-
lerimiz için daha detayl›
tahlil etmek amac›yla 2004 y›l›n›n
sonlar›na do¤ru Pekin’e uçtuk. 11
saate yak›n kesintisiz uçufl bizi bu
devin kalbine getirdi. 

Önyarg›lar›m›z havaliman›na giri-
flimiz ile birer birer y›k›lmaya baflla-
d›. Birçok bat› ülkesinde bile karfl›la-
flamayaca¤›n›z modernlik ve temiz-
likte dev bir havaliman›, on dakika
içinde flehre girifl. Kusursuz
bir organizasyon. 

Sizi pasaport kontrolünde dev bir
pano karfl›l›yor: “Çin bugün bir gün
öncesine göre daha da geliflti” bu
mesaj bir milyar üç yüz seksen mil-
yonluk bir nüfusun yirmi milyon km2

toprak üzerinde geliflme ve büyüme
yolunda, ne denli konsantre oldu¤u-
nu gösteriyor. 

Havaliman›, flehre alt› fleritli bir
yolla ba¤lan›yor. Yolda yan›-

n›zdan son model Lexuslar›,
4x4 Amerikan araçlar› geçer-

ken yolun iki yan›nda Man-
hattan’› aratmayacak dev ve
lüks ifl merkezleri, banka bina-

lar› s›ralan›yor. 
Rehberimizin ifadeleri, ülke-

deki geliflimi o denli çarp›c› yans›-
t›yordu ki: “Burada ilk otel 1982’de

aç›ld›, ilk zamanlar bir Avrupal›
görmek için halk, otelin önünde

toplan›rd›, flimdi size dö-
nüp bakan bile yok.”

fiehirde her fley di-
siplinli ve düzenli. Trafik
yo¤un ama kargafla yok,
temizlik ise dikkat çekici
düzeyde. Kuflkusuz sos-
yalist rejimin sosyal ya-
flamdaki etkisi gözle gö-
rülebiliyor. Tarihle mo-
dern yaflam iç içe bir
arada süregidiyor. Dik-
katimizi çeken bir di¤er
konu Çin’i bugünkü ya-

p›s›yla hiçbir yere konuflland›rama-
y›fl›m›z. Bir yandan kapitalist düze-
nin en ac›mas›zca yafland›¤› dev bir
pazar, di¤er taraftan sosyal hayat›
düzenlemeye ve kapitalizmin toplum
üzerindeki âdeta flok yaratan etkileri-
ni tolere etmeye yarayan sosyalist
yönetim tarz› ve onun kontrolcü,
bask›c› uygulamalar›. 

Kapitalist düzenden biriktirilen
harçl›klarla al›nm›fl Avrupa menfleli
arabalarla, Pizza Hut’ta yemek yi-
yen s›n›rl› say›daki gencin hemen
ilerisinde, yafl› kendisinden afla¤›
kalmayan bisikletiyle, militarist dö-
nem çizgilerini tafl›yan, kal›n hâkî
rengi paltosu içinde evine karanl›k
çökmeden varma gayretindeki yafll›
adam›n mevcudiyeti, Pekin’deki
sosyal yaflam› net bir biçimde tasvir
ediyor. 

Bankalar› ziya-
ret ediyoruz, ülke
ekonomisini tahlil
ediyoruz. Büyükel-
çili¤imizi ziyareti-
mizde ticaret atafle-

li¤imizin çal›flmala-
r›ndan memnuniyet
duyuyoruz. 

Ülke dev bir kal-
k›nma ata¤› içinde.

Y›ll›k % 9 büyüme
oran› ekonomiyi afl›-
r› ›s›nd›rm›fl durum-
da. Y›ll›k 850 milyar

USD’l›k d›fl ticaret
hacminin yar›s›ndan
fazlas› yabanc› men-
fleli firmalar taraf›n-

dan gerçeklefltiriliyor. 
Çin, vergi istisnalar› sebebiyle

yabanc› yat›r›mc›lar›n gözdesi olan
bir ülke durumunda. Ülkeye geçen
y›l gelen yabanc› sermaye miktar› 56
milyar USD. Bu tutar›n % 10’u Avru-
pa, % 9’u ABD, % 12’si Lâtin Ameri-
ka, % 8’i Japonya, % 60’› Asya kö-
kenli firmalar kanal› ile geliyor. 

Yabanc› sermayenin % 70’i ima-
lât sanayii, % 5’i enerji, % 10’u gay-
rimenkul yat›r›m›, % 3’ü perakende
ticarete yönelik geliyor. 

Bankac›l›k sektörü tamam›yla ka-
mu bankalar›ndan olufluyor. Sektö-
rün toplam aktif büyüklü¤ü 4,5 trilyon
USD düzeyinde. Bu tutar›n % 80’i de
dört büyük banka üzerinde. Ölçek
olarak Türk bankac›l›k sektörünün
25 kat›. 

Bankalar sunduklar› hizmetler iti-
bariyle daha çok kurumsal bankac›l›-
¤a yo¤unlaflm›fl durumdalar. Büyük
hacimli kredi kullan›mlar› yine devlet
firmalar› taraf›ndan yap›lmakta. Bu
firmalardaki geri dönmeyen kredile-
rin toplam›n›n kredi portföyüne ora-
n›n›n % 18-20 düzeyinde oldu¤unu
ö¤reniyoruz. 

Ülkemizin Çin’le olan y›ll›k d›fl ti-
caret hacmi 2,6 milyar USD düzeyin-
de. Bu rakam›n 2,1 milyar USD’›
Çin’den ithalât olarak gerçeklefliyor. 

11 Aral›k 2004’te resmen uygula-
maya konan Dünya Ticaret Örgütü

(DTÖ) kurallar› gere¤i, gerekli güm-
rük serbestilerinin tan›nmas›yla d›fl
ticaret hacimlerinde önemli art›fllar
bekleniyor. 

Dünyan›n önde gelen petrol ve
elektrik üreticisi olmas›na ra¤men ya-
t›r›mlar ve sanayideki h›zl› büyüme
sebebiyle Çin, dünyan›n 2. en büyük
petrol ithalâtç›s› durumuna gelmifl
durumda. Dünya çimento üretiminin
% 40’›, demir-çelik üretiminin ise
% 25’i Çin taraf›ndan tüketiliyor. 

H›zl› büyüme, beraberinde baz›
sorunlar› da getiriyor. Nitekim hâlen
nüfusun 800-850 milyonluk k›sm›
sosyal güvenlikten yoksun. Ülkede
yerleflim özgürlü¤ünün olmay›fl›
(Hukou sistemi) nedeniyle k›rsal ke-
sim ile özellikle do¤u sahilindeki eya-
letler (Pekin, Shanghai) aras›nda bü-
yük bir sosyal geliflmifllik uçurumu
oluflmufl durumda. Bu uçurum, ülke-
nin orta ve bat› kesimlerine gidildikçe
daha da derinlefliyor. 

Ucuz ifl gücü kayna¤›, ihracata
verilen yüksek teflvikler, yabanc› ser-
mayeyi çeken % 50’ye varan vergi in-
dirimleri, Çin’i câzip bir yat›r›m alan›
haline getiriyor. Dünya nüfusunun
beflte birinin bu ülkede yafl›yor olma-
s› ise, ülkeyi, önemli bir ticaret mec-
ras› haline getiriyor. Birkaç günlük se-
yahatimiz s›ras›nda Çin hakk›nda çok
fley ö¤rendik, ö¤rendi¤imiz en temel
fleylerden birisi ise Çin’in sürekli iz-
lenmesi gereken bir pazar oldu¤u ve
bu ülke ile ticaretimizi, iliflkilerimizi
daha da gelifltirmemizin gerekti¤i ve
asl›nda bunun da olas› oldu¤u. Bu
anlamda Pekin Ticaret Atafleli¤i’mizin
yo¤un bir gayret içinde oldu¤unu,
Türk müteflebbislerine yönelik çal›fl-
malar›n›n oldu¤unu gözlemliyoruz.
Biz de, Albaraka Türk olarak gerekli
muhabir banka iliflkilerini tesis etmek,
müflterilerimize h›zl› ve ucuz d›fl tica-
ret/kambiyo hizmeti sunabilmek anla-
m›nda Çin pazar› ile yo¤un olarak il-
gileniyoruz. Evet, günefl her sabah
do¤udan do¤uyor, biz de bak›fllar›m›-
z› do¤uya dünya’n›n bu parlayan böl-
gesine yöneltiyoruz. ■

* Genel Müdür Yard›mc›s›
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Çin
Günefl Do¤udan Do¤ar:

Çin
Rehberimizin ifadeleri ülkedeki geliflimi o denli çarp›c› yans›t›yordu ki: 

“Burada ilk otel 1982’de aç›ld›, ilk zamanlar bir Avrupal› görmek için halk, otelin önünde toplan›rd›, 
flimdi size dönüp bakan bile yok.”

“‹fl dünyas›nda dikiz aynas›, her zaman
için ön camdan daha nettir.”
Hiçbirimiz müneccim de¤iliz. Gelece¤i
okumak gibi bir becerimiz yok. Ama netice
itibariyle gelece¤e yürüyoruz...

3 Düne Bakarak
Yar›n› Okumak

Önümüzdeki dönemde büyüme
sürecinin eski h›z›nda olmasa da son
iki çeyrek performans›n›n üzerine
ç›kaca¤›n› ve bu çerçevede 2005’in...

4 2004 Y›l›
De¤erlendirmesi

1 Ocak 2005 dünya tekstil sektörü
için bir milât, bir dönüm noktas›
oldu. Çünkü bu tarihte “Çok
Elyafl›lar Anlaflmas›” ile 25 y›ld›r
tekstil ve haz›r giyime uygulanan
kotalar, tüm dünyada kalkt›.

10 Kotalar Kalk›nca

Rehberimizin ifadeleri, ülkedeki
geliflimi o denli çarp›c› yans›t›yordu
ki: “Burada ilk otel 1982’de aç›ld›,
ilk zamanlar bir Avrupal› görmek...

8 Günefl Do¤udan
Do¤ar Örgüt ve insan aras›ndaki etkileflimi

incelemek, beden ve ruh aras›ndaki
iliflkiyi incelemek gibi bir fley.
Birbirine ba¤›ml› –etken ve edilgen– iki
kutbun aras›ndaki iliflkiden söz etmek
gibi. Çünkü insan›n olmad›¤› bir yerde...
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30’a yak›n antik flehir,
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analiz analiz

2004 y›l›; hakk›yla
de¤erlendirilmesi zor
bir y›l. Ülke ekonomi-
si aç›s›ndan önemli
dönüm noktalar›n› ve
k›r›lma hatlar›n› ba-
r›nd›ran bu y›l›n niha-
yetinde, dönüm nok-
talar›nda nelerin nas›l
de¤iflti¤ini ve k›r›lma
hatlar›ndan geçerken
ne ölçüde baflar›l› ol-
du¤umuzu ortaya
koymak çok zor ola-
cak. Kimi müspet, ki-
mi menfi yönde seyir
çizen, menfi gitti¤i
halde müspet neticelere gebe, müs-
pet gitti¤i halde sürdürülebilir olma-
yan bir y›¤›n de¤iflken, 2004 y›l›n›
tahlil etmemizi zorlaflt›r›yor. Önü-
müzdeki y›llarda yaflanmas› pek
muhtemel geliflmenin izini, araflt›r-
mac›lar bu y›l da süreceklerdir.

2004, iktisadî tahlil bak›fl aç›s›n-
dan “tipik” bir y›l de¤ildi. Bir taraftan
özellikle h›zl› bir büyüme performan-
s› ile krizin ard›ndan 12 çeyrektir bü-
yüyen Türkiye ekonomisi, di¤er yan-
dan câri aç›k, kurlar ve faizler üzeri-
ne kurulu dengesiz beklentiler ve is-
tikrarl›, düflük enflâsyonlu ortama
uyumun kolay olmamas› sebebiyle
oluflan gergin bekleyifl.

Kriz sonras› h›zl› toparlanma sü-
reci, millî hesaplarda rahatl›kla görü-

lebilir. Gayrisâfi Millî Hâs›la, y›l›n ilk
iki çeyre¤inde, bir önceki y›l›n ayn›
dönemlerine nispetle % 12,4 ve ar-
d›ndan % 14,4 oranlar›nda büyümüfl
durumda. 2004 y›l›n›n baflar› hanesi-
ne yaz›labilecek bir geliflme de kamu-
nun bütçe aç›¤›n› ve borçlar›n› dizgin
alt›nda tutabilmifl olmas›. Dahas› bu
h›zl› büyüme sürecine ve daha da
önemlisi, büyük flehirlerde kiralar›n
ve uluslararas› piyasalarda da baz›
hammadde ve enerji fiyatlar›n›n t›r-
man›fl›na ra¤men, Türkiye’nin 2004
y›l›nda enflâsyonla mücadelesinin
baflar›l› oldu¤unu kabul etmek duru-
munday›z. Benzer flekilde artan d›fl
rekabete ve iki y›ld›r gerileyen kurlara
ra¤men ihracat›n, her ay yeni bir re-
kora imza atmas›, kayda de¤erdir.

Bu müspet gelifl-
meleri bir kenara ko-
yacak olursak, 2004
y›l›nda ülke ekonomi-
sinin kimi k›r›lgan
noktalar›n›n ve zafi-
yetlerinin daha bir be-
lirginleflti¤ini itiraf et-
mek gerekiyor. Büyük
ölçüde ihracat›n yap›-
sal olarak ithalâta da-
yal› olmas› ve Türki-
ye’de büyüme süreç-
lerinin hemen her za-
man oldu¤u gibi flimdi
de d›fl tasarruflarla te-
min ediliyor olmas›,

ödemeler dengesini hassas say›labi-
lecek bir noktaya getirmifl durumda.
Câri aç›¤›n boyutu, iktisadî karar al›-
c›lara kötümser beklenti olarak yan-
s›maya bafllad›. Câri aç›k konusun-
daki endifleler son iki senedir telâffuz
ediliyor ama, ekonomiye d›flar›dan
ve kay›td›fl›ndan sermaye girifli bü-
yük ölçüde 2004 y›l›nda da devam
etti. Bu girifller, bir taraftan câri aç›¤›,
en az›ndan k›sa vâdede, finanse et-
mekle kalm›yor, ayn› zamanda TL’yi
yabanc› paralar karfl›s›nda da de-
¤erli tutuyor. Bu durum, tabiat›yla ih-
racata çal›flan sektörlerde kâr marj›-
n› menfî yönde etkiliyor.

Öte yandan, kâr marj›n›n daral-
mas› vak’as› sadece ihracata yöne-
lik sektörlerde yaflanm›yor. Düflen
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enflâsyon ve artan iç – d›fl rekabet
ortam›nda, bugüne dek yüksek kârla-
ra al›flm›fl olan tüm sektörler bundan
sonra çok daha mütevaz› kâr marjla-
r›yla yaflamak zorunda. Tüm flirketler
için etkin yöneticilik devri bafllad› ar-
t›k. Bundan böyle, iflletme giderleri-
nin s›k› denetimi ve daha verimli mal
ve hizmet üretiminin temin
edilmesi gerekiyor.

Bu geçiflin en ciddî yan
etkisi, son iki y›ld›r yafla-
nan h›zl› büyüme sürecine
ra¤men iflsizlik oran›n›n bir
türlü düflürülememifl olma-
s›. Bu yüzden, “büyüme”
ekonominin geneline he-
nüz tam anlam›yla yans›-
m›fl de¤il. Özellikle k›rsal
bölgelerde ve alt gelir
gruplar›nda fazla bir iyilefl-
me sa¤lanamad›.

Tüm bu olumsuzluklar
ve belirginsizlikler sonucu,
y›l›n ikinci yar›s›ndan itiba-
ren büyümenin yavafllad›-
¤›n› görmekteyiz. 17 Aral›k
2004 tarihine kilitlenen pi-
yasalar ve kamuoyu, bu tarihten
sonras›na yönelik baflta yat›r›m ol-
mak üzere iktisadî ve ticarî kararlar›
büyük ölçüde tehir etmifllerdi. Birçok
karar, bu tarihten sonra oluflacak ge-
liflmelere göre, yeniden de¤erlendi-
rilmek üzere 2005 y›l›na ertelendi.
Her hâlükârda 17 Aral›k’ta 3 Ekim
2005 tarihinin ç›kmas›, K›br›s konu-
sunun netleflmemifl olmas› sebebiy-
le, Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
en iyi netice olmasa bile, genelde
beklentilere olumlu olarak yans›d›.

Sonuçta, önümüzdeki dönemde
büyüme sürecinin, eski h›z›nda olma-
sa da son iki çeyrek performans›n›n
üzerine ç›kaca¤›n› ve bu çerçevede
2005’in de istikrarl› bir büyüme eflli-
¤inde geçece¤ini, ama her hâlükârda
rekabetin artaca¤›n› ve kâr marjlar›-
n›n daralaca¤›n› tahmin edebiliriz.

Millî Gelir: Y›l›n ilk yar›s›nda
beklentilerin üzerinde bir perfor-
mansla, s›ras›yla % 12,4 ve % 14,4

büyüyen GSMH, üçüncü çeyrekte
h›z keserek bir önceki y›l›n ayn› dö-
nemine göre % 4,7 oran›nda artm›fl.
Bu haliyle ilk dokuz ayda büyüme-
nin % 9,7 oldu¤unu görüyoruz.
Üçüncü çeyrekteki yavafllamay›, bü-
yük ölçüde 17 Aral›k 2005 tarihi üze-
rine kurulu beklentilerin, karar erte-

leme ile sonuçlanmas› olarak yo-
rumlamak mümkün. Yat›r›mlar, bu
tarihten ötesinin görülememesi yü-
zünden ertelenmifl, özellikle daya-
n›kl› tüketim mallar›na yönelik tüke-
tim de, benzer flekilde tehir edilmifl-
ti. Kimi yorumcular da, büyüme ora-
n›ndaki gerilemenin tabiî oldu¤unu
ve bunun normalleflen bir ekonomi-
de görülebilece¤ini öne sürüyor. Bu
yavafllamaya ra¤men, 2004 büyü-
me oran›n›n % 7,3’ün alt›na düflme
ihtimali pek gözükmüyor.

Büyümeye katk› sa¤layan sektör-
lere bak›lacak olursa, üretim kana-
d›nda özellikle imalât sanayii (ilk 9
ayda toplam büyüme: % 11,4) ile ti-
caretinin (% 14,1) bu aç›dan ciddî bir
katk›s›n›n oldu¤u gözlemleniyor.
Dikkati çeken bir husus da, gayri-
menkul piyasalar›nda son y›lda ya-
flanan geliflmelere karfl›n inflaat sek-
törünün bu y›l›n ilk üç çeyre¤inde an-
cak binde 3 oran›nda bir büyüme
sa¤layabilmifl olmas›.

Millî gelir hesaplar›n›n harcamalar
kanad›nda büyümenin, özellikle özel
sektör yat›r›mlar› (ilk üç çeyrekteki
büyüme oran›: % 54,6) sayesinde
ayakland›¤› gözüküyor. En h›zl› büyü-
yen yat›r›m kalemi % 81 ile makine
teçhizat yat›r›mlar›. Benzer flekilde
bir tür yat›r›m gibi telâkki edilebilecek

olan ve ilk 9 ayda % 46,1
büyüyen dayan›kl› tüketim
mallar› kaleminin de etkili
oldu¤u anlafl›l›yor. Bu sa-
yede özel tüketim ayn› dö-
nemde % 10,8 oran›nda bir
geliflme göstermifl. Yine
büyümeye talep cephesin-
den bak›ld›¤›nda etkili olan
bir unsurun da ihracat oldu-
¤u gözlemleniyor.

Son iki y›lda yaflanan
büyümenin belki de en dik-
kat çekici yan›, büyümenin
istihdama birebir yans›ma-
m›fl olmas›. ‹flsizlik oran›
tüm sene boyunca % 9,5
oran› civar›nda sabitlenmifl
gözüküyor.

Fiyatlar, Faiz Oranlar› ve Kurlar:
Büyük ölçüde son iki y›ld›r düflük dü-
zeylerde seyreden kurlar ve dayan›k-
l› tüketim mallar› d›fl›ndaki bafll›ca tü-
ketim mallar›na olan düflük talep se-
viyeleri sebebiyle enflâsyon, 2004 y›-
l›nda rekor düzeylere geriledi. Toptan
Eflya Fiyatlar›, y›l sonu itibariyle bir
önceki y›la göre % 13,84 artm›fl du-
rumda. Bu, asl›nda 2003 y›l›ndaki
performanstan çok daha iyi bir seviye
olmamakla birlikte, as›l düflüfl, yük-

De¤erlendirmesi
2004 Y›l›

De¤erlendirmesi
Önümüzdeki dönemde, büyüme sürecinin eski h›z›nda olmasa da, son iki çeyrek performans›n›n üzerine

ç›kaca¤›n› ve bu çerçevede 2005’in de istikrarl› bir büyüme eflli¤inde geçece¤ini, ama her hâlükârda rekabetin
artaca¤›n› ve kâr marjlar›n›n daralaca¤›n› tahmin edebiliriz.

Büyük ölçüde ihracat›n yap›sal
olarak ithalâta dayal› olmas› ve
Türkiye’de büyüme süreçlerinin
hemen her zaman oldu¤u gibi
flimdi de d›fl tasarruflarla temin
ediliyor olmas›, ödemeler
dengesini hassas say›labilecek bir
noktaya getirmifl durumda. 

deneme



ALBARAKA TÜRK3

Sahibi
ALBARAKA TÜRK ad›na
Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z

Genel Yay›n Yönetmeni
Temel HAZIRO⁄LU

Yaz› ‹flleri Sorumlusu
‹brahim USUL

Editör
Ekrem fiAH‹N

Yay›n Kurulu
Fahrettin YAHfi‹
Bülent TABAN
Nihat BOZ
Hüseyin TUNÇ
Melikflah UTKU

Dan›flma Kurulu
Yalç›n ÖNER
Osman AKYÜZ

Sayfa Düzeni
Zübeyir Ç‹FÇ‹

Renk Ayr›m› ve Bask›
Esen Ofset

Yönetim Yeri
Büyükdere Cad. No:78 
34394 Mecidiyeköy/‹stanbul
Tel: (0212) 274 99 00 
Faks: (0212) 272 44 70

E-mail: bereketdergisi@albarakaturk.com.tr
Web: www.albarakaturk.com.tr
Finans Portal›: www.albarakafinans.com

Bu Bülten Albaraka Türk Reklam ve Halkla
‹liflkiler Servisince haz›rlanm›flt›r.

‹mzal› yaz›larda belirtilen görüfller sadece söz
konusu yazarlar›n fikirlerini ifade eder.

YBizdenBizden Yeni say›m›z›n heyecan› ile tüm dostla-
r›m›za merhaba.

Bu say›m›zda da sizlere zengin bir içe-
rikle ulaflmay› amaçlad›k. ‹lk sayfalar›m›za,
geride b›rakt›¤›m›z 2004 y›l›na ait bir analiz
yaz›s›yla bafllad›k. Yaz›y› sizler için Melik-
flah Utku kaleme ald›. Melikflah bey yak›n
bir zaman önce Genel Müdür Dan›flman›
unvan›yla aram›za kat›lan bir arkadafl›m›z.
Kendisini gazete ve dergilerde yay›mlanan
yaz›lar›ndan da tan›d›¤›n›za eminim. Her
plâtformda övünçle bahsetti¤imiz Ku-
rumumuzun entelektüel kimli¤i, yeni
bir isim daha kazanm›fl oldu. 

Kapakta da gördü¤ünüz gibi, bu
say›m›zda, büyüyen Çin ekonomi-
sinin küresel etkilerini ve Türkiye
yans›malar›n› çeflitli yönleriyle ele
almak istedik. Çin mitolojisinin
belkemi¤ini oluflturan “ejderler”
flimdi küresel rekabeti ›s›nd›rman›n
gayreti içindeler. Konuyu gerek tek-
nik boyutuyla, gerekse sosyal boyu-
tuyla ele alan yaz›lar› zevkle okuya-
ca¤›n›za inan›yorum. Bar›fl Kösten,
2005 y›l› itibariyle kalkan kotalar› ve
ülkemizdeki sektörel yans›malar›n›
“Kotalar Kalk›nca” isimli yaz›da kaleme al-
d›. Melikflah bey’in “Bir Çin Seddi de Biz mi
Örelim?” ismini tafl›yan yaz›s›nda, tarihî
göndermelerle yapt›¤› sosyolojik saptama-
lar› zevkle okuyaca¤›n›za inan›yorum. Say-
falar›m›zda Çin’le ilgili bir gezi yaz›s›na da
yer verdik. Genel Müdürümüz Dr. Adnan

Büyükdeniz ve Genel Müdür Yard›mc›m›z
Bülent Taban, ifl seyahati nedeniyle ç›kt›k-
lar› yolculuklar›n› sizler için kaleme ald›lar.
Yeni say›m›zda kapak konumuz olan Çin’in
d›fl›nda yer vermeye çal›flt›¤›m›z çeflitli
bafll›klar ve isimler de var. Dergi editörü-
müz Ekrem fiahin’in “çal›flanla iflveren’lerin
tutum ve de¤erlerinin ortak paydalar tafl›-
mas›ndaki gereklili¤i” üzerine kaleme ald›-
¤› yaz›y› da sayfalar›m›zda bulabilirsiniz.

Ve “Uygarl›klar Befli¤i Denizli”. Denizli
flubemizi ve Denizliyi tan›mak
için flube müdürümüz Hakan
Ba¤r›aç›k taraf›ndan haz›rlanan
yaz›, bu bölgemizle ilgili çarp›c›
bilgilerle süslenmifl. Dünden
bugüne Denizliye tarihî bir yol-
culuk yapmak istiyorsan›z, bu
yaz›y› okuman›z› öneririm. 

Cemal Rodoplu’nun haz›rla-
d›¤› “2004 Rakamlar›yla Albara-
ka” raporu, Hüseyin Tunç’un
“‹fladam› Gözüyle Çin ‹zlenim-
leri” röportaj›, Recep Öztürk’ün
derledi¤i ve çal›flanlar›n ifl haya-
t›ndaki tutum ve düflüncelerine
göre s›n›fland›rd›¤› yaz›s› “Sü-

rükleyenlerden misiniz?”, Dr. Adnan Bü-
yükdeniz’in “Dünyadan ‹nsan Manzaralar›”
foto¤raf›... K›saca, zengin içerik ve konula-
r›yla sizlere lây›k olmaya çal›flt›¤›m›z Bere-
ket Dergisi’nin yeni say›s›yla birlikte, bafl-
bafla, gönül gönüleyiz. Yeniden görüflmek
dile¤iyle... Sa¤l›cakla kal›n. ■

Temel HAZIRO⁄LU
Genel Yay›n Yönetmeni

• Kotalar Kalk›nca• Kotalar Kalk›nca
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Amerikal› finansç› Warren Buf-
fett’in yukar›daki sözleri, asl›nda yar›n
dedi¤imiz bilinmeyene ilerleyen, gele-
ce¤e yat›r›m yapan herkes için geçer-
li. Kimimizin elinde daha profesyonel
araçlar var. Farlarla, sileceklerle, tah-
min yürüten matematiksel modellerle,
yol haritalar›yla bir ad›m sonras›n› ay-
d›nlatmaya çal›fl›yoruz.

Ama tüm baflar›l› insanlar ve ku-
rumlar gibi as›l güvendi¤imiz fley, di-
kiz aynas›nda gördüklerimiz. Yani bu-
güne dek kat etti¤imiz yol ve bu yolu
kat ederken biriktirdi¤imiz tecrübemiz.

Ve esas›nda gelece¤e giden biri-
nin arabas›na binince, dikiz aynas›n-
da ne gördü¤ünüz bu bak›mdan
çok önemli.

2005’in içlerine do¤ru ilerler-
ken, biz dikiz aynas›nda Albara-
ka Türk’ün Türkiye’deki yirmi y›l-
l›k tecrübesini görüyoruz. Türki-
ye’nin ilk özel finans ku-
rumu olan Albaraka
Türk, bundan yirmi
y›l önce, 1985’te ku-
rulmufltu. O gün-
den bugüne Tür-
kiye, muazzam
dönüflümlere ,
kayda de¤er
baflar›lara, ama
bu arada da bü-
yük krizlere sah-
ne oldu. Bu süreç-
lerden hepimiz geç-
tik. Son yirmi y›lda

birkaç kurulufl h›zla büyüdü. Ama bü-
yüklük tek bafl›na, zor zamanda ayak-
ta kalabilmek için yeterli olamad›.
Sa¤lam bir bünyenin büyüklükten da-
ha önemli oldu¤u art›k görüldü. Yirmi
y›lda Albaraka Türk, sektörün öncü
kuruluflu olarak ciddi bir tecrübe biriki-
mi sa¤lad›. Büyüdü, ama yapay bir bi-
çimde fliflmanlayarak de¤il, bünyesini
sa¤lamlaflt›rarak büyüdü.

2004 y›l›nda Türkiye müspet sa-
yabilece¤imiz geliflmeler yaflad›. Ül-
kenin kronik hastal›¤› olan enflâsyon-
da uzun zamand›r ilk defa ciddî bir
baflar› elde edildi. Bu arada ekonomi
de, önemli say›labilecek bir oranda

büyüdü. Hükûmet, kamu büt-
çesini kontrol alt›nda tut-

may› baflard›. D›fl politi-
kan›n tehlikeli virajlar›
baflar›l› olarak alg›lanan
manevralarla kazas›z

geçildi. Piyasalara
güven geldi.

Türkiye’nin
bu yükselifl dö-
neminde Alba-
raka Türk de
önemli gelifl-
meler kay-
detti. Kârl›-
l›k ile büyü-
me aras›n-
da kurdu-
¤u denge-
yi, baflar›

ile yö-

netti ve 2004 y›l›n› hem büyüyerek,
hem kârl›l›¤›n› artt›rarak, hem de
bünyesini daha da sa¤lamlaflt›rarak
kapatt›. Geçen y›lbafl› kurumumuz
ad›na koydu¤umuz tüm hedefleri tut-
turduk. 2004 y›l›nda Albaraka Türk’ün
baflar›s›, birikimlerimize ve tabii ola-
rak sizlerin de birikimlerine, önemli
katk›lar sa¤lad›.

2004 y›l›nda Albaraka Türk’ün
performans›, bu y›l finans sektörün-
de giderek artan rekabet koflullar›
dikkate al›nd›¤›nda, çok daha kayda
de¤er. ‹ktisadî dengelerin ve dina-
miklerin de¤iflmesiyle birlikte, finans
sektörü özellikle bireysel tüketici ve
reel kesime geri dönmeye bafllad› bu
dönemde. Düflen enflâsyon ve geli-
flen iletiflim araçlar› ile haber kay-
naklar›n›n etkili oldu¤u bir ortamda
tüm oyuncular›n fiyat belirleme im-
kânlar›n›n darald›¤›n› görüyoruz. Ta-
biat›yla baflar›, art›k büyük ölçüde
maliyet kontrolünden geçiyor. Dün
oldu¤u gibi, bugün de Albaraka
Türk’ün temel yönetim stratejilerin-
den biri, baflar›l› maliyet yönetimidir.
Yar›n da böyle olacakt›r.

Ön camdan de¤il de, dikiz ayna-
s›ndan bakt›¤›m›zda biz, do¤ru yol-
da ve çok daha iddial› baflar›lara,
kârl›l›k ve büyüme aras›ndaki den-
geden flaflmadan gidiyor oldu¤umu-
zu görüyoruz.

Yeni bir y›lda, yeni bereket kap›la-
r›n›n aç›l›fl›nda sizleri bu birikim ve gü-
venle karfl›lamaya devam edece¤iz. ■

Yar›n› Okumak
Düne Bakarak

Yar›n› Okumak
“‹fl dünyas›nda dikiz aynas›, her zaman için ön camdan daha nettir.”

Hiçbirimiz müneccim de¤iliz. Gelece¤i okumak gibi bir becerimiz yok. Ama netice itibariyle gelece¤e yürüyoruz.
‹lerlemeye devam ediyoruz, zira geri dönebilecek ve hatta nefeslenmek için bir an bile durabilecek imkân›m›z yok.

D R .  A D N A N  B Ü Y Ü K D E N ‹ Z
G e n e l  M ü d ü r



ALBARAKA TÜRK5

analiz

2004 y›l›; hakk›yla
de¤erlendirilmesi zor
bir y›l. Ülke ekonomi-
si aç›s›ndan önemli
dönüm noktalar›n› ve
k›r›lma hatlar›n› ba-
r›nd›ran bu y›l›n niha-
yetinde, dönüm nok-
talar›nda nelerin nas›l
de¤iflti¤ini ve k›r›lma
hatlar›ndan geçerken
ne ölçüde baflar›l› ol-
du¤umuzu ortaya
koymak çok zor ola-
cak. Kimi müspet, ki-
mi menfi yönde seyir
çizen, menfi gitti¤i
halde müspet neticelere gebe, müs-
pet gitti¤i halde sürdürülebilir olma-
yan bir y›¤›n de¤iflken, 2004 y›l›n›
tahlil etmemizi zorlaflt›r›yor. Önü-
müzdeki y›llarda yaflanmas› pek
muhtemel geliflmenin izini, araflt›r-
mac›lar bu y›l da süreceklerdir.

2004, iktisadî tahlil bak›fl aç›s›n-
dan “tipik” bir y›l de¤ildi. Bir taraftan
özellikle h›zl› bir büyüme performan-
s› ile krizin ard›ndan 12 çeyrektir bü-
yüyen Türkiye ekonomisi, di¤er yan-
dan câri aç›k, kurlar ve faizler üzeri-
ne kurulu dengesiz beklentiler ve is-
tikrarl›, düflük enflâsyonlu ortama
uyumun kolay olmamas› sebebiyle
oluflan gergin bekleyifl.

Kriz sonras› h›zl› toparlanma sü-
reci, millî hesaplarda rahatl›kla görü-

lebilir. Gayrisâfi Millî Hâs›la, y›l›n ilk
iki çeyre¤inde, bir önceki y›l›n ayn›
dönemlerine nispetle % 12,4 ve ar-
d›ndan % 14,4 oranlar›nda büyümüfl
durumda. 2004 y›l›n›n baflar› hanesi-
ne yaz›labilecek bir geliflme de kamu-
nun bütçe aç›¤›n› ve borçlar›n› dizgin
alt›nda tutabilmifl olmas›. Dahas› bu
h›zl› büyüme sürecine ve daha da
önemlisi, büyük flehirlerde kiralar›n
ve uluslararas› piyasalarda da baz›
hammadde ve enerji fiyatlar›n›n t›r-
man›fl›na ra¤men, Türkiye’nin 2004
y›l›nda enflâsyonla mücadelesinin
baflar›l› oldu¤unu kabul etmek duru-
munday›z. Benzer flekilde artan d›fl
rekabete ve iki y›ld›r gerileyen kurlara
ra¤men ihracat›n, her ay yeni bir re-
kora imza atmas›, kayda de¤erdir.

Bu müspet gelifl-
meleri bir kenara ko-
yacak olursak, 2004
y›l›nda ülke ekonomi-
sinin kimi k›r›lgan
noktalar›n›n ve zafi-
yetlerinin daha bir be-
lirginleflti¤ini itiraf et-
mek gerekiyor. Büyük
ölçüde ihracat›n yap›-
sal olarak ithalâta da-
yal› olmas› ve Türki-
ye’de büyüme süreç-
lerinin hemen her za-
man oldu¤u gibi flimdi
de d›fl tasarruflarla te-
min ediliyor olmas›,

ödemeler dengesini hassas say›labi-
lecek bir noktaya getirmifl durumda.
Câri aç›¤›n boyutu, iktisadî karar al›-
c›lara kötümser beklenti olarak yan-
s›maya bafllad›. Câri aç›k konusun-
daki endifleler son iki senedir telâffuz
ediliyor ama, ekonomiye d›flar›dan
ve kay›td›fl›ndan sermaye girifli bü-
yük ölçüde 2004 y›l›nda da devam
etti. Bu girifller, bir taraftan câri aç›¤›,
en az›ndan k›sa vâdede, finanse et-
mekle kalm›yor, ayn› zamanda TL’yi
yabanc› paralar karfl›s›nda da de-
¤erli tutuyor. Bu durum, tabiat›yla ih-
racata çal›flan sektörlerde kâr marj›-
n› menfî yönde etkiliyor.

Öte yandan, kâr marj›n›n daral-
mas› vak’as› sadece ihracata yöne-
lik sektörlerde yaflanm›yor. Düflen

M E L ‹ K fi A H  U T K U *
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enflâsyon ve artan iç – d›fl rekabet
ortam›nda, bugüne dek yüksek kârla-
ra al›flm›fl olan tüm sektörler bundan
sonra çok daha mütevaz› kâr marjla-
r›yla yaflamak zorunda. Tüm flirketler
için etkin yöneticilik devri bafllad› ar-
t›k. Bundan böyle, iflletme giderleri-
nin s›k› denetimi ve daha verimli mal
ve hizmet üretiminin temin
edilmesi gerekiyor.

Bu geçiflin en ciddî yan
etkisi, son iki y›ld›r yafla-
nan h›zl› büyüme sürecine
ra¤men iflsizlik oran›n›n bir
türlü düflürülememifl olma-
s›. Bu yüzden, “büyüme”
ekonominin geneline he-
nüz tam anlam›yla yans›-
m›fl de¤il. Özellikle k›rsal
bölgelerde ve alt gelir
gruplar›nda fazla bir iyilefl-
me sa¤lanamad›.

Tüm bu olumsuzluklar
ve belirginsizlikler sonucu,
y›l›n ikinci yar›s›ndan itiba-
ren büyümenin yavafllad›-
¤›n› görmekteyiz. 17 Aral›k
2004 tarihine kilitlenen pi-
yasalar ve kamuoyu, bu tarihten
sonras›na yönelik baflta yat›r›m ol-
mak üzere iktisadî ve ticarî kararlar›
büyük ölçüde tehir etmifllerdi. Birçok
karar, bu tarihten sonra oluflacak ge-
liflmelere göre, yeniden de¤erlendi-
rilmek üzere 2005 y›l›na ertelendi.
Her hâlükârda 17 Aral›k’ta 3 Ekim
2005 tarihinin ç›kmas›, K›br›s konu-
sunun netleflmemifl olmas› sebebiy-
le, Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
en iyi netice olmasa bile, genelde
beklentilere olumlu olarak yans›d›.

Sonuçta, önümüzdeki dönemde
büyüme sürecinin, eski h›z›nda olma-
sa da son iki çeyrek performans›n›n
üzerine ç›kaca¤›n› ve bu çerçevede
2005’in de istikrarl› bir büyüme eflli-
¤inde geçece¤ini, ama her hâlükârda
rekabetin artaca¤›n› ve kâr marjlar›-
n›n daralaca¤›n› tahmin edebiliriz.

Millî Gelir: Y›l›n ilk yar›s›nda
beklentilerin üzerinde bir perfor-
mansla, s›ras›yla % 12,4 ve % 14,4

büyüyen GSMH, üçüncü çeyrekte
h›z keserek bir önceki y›l›n ayn› dö-
nemine göre % 4,7 oran›nda artm›fl.
Bu haliyle ilk dokuz ayda büyüme-
nin % 9,7 oldu¤unu görüyoruz.
Üçüncü çeyrekteki yavafllamay›, bü-
yük ölçüde 17 Aral›k 2005 tarihi üze-
rine kurulu beklentilerin, karar erte-

leme ile sonuçlanmas› olarak yo-
rumlamak mümkün. Yat›r›mlar, bu
tarihten ötesinin görülememesi yü-
zünden ertelenmifl, özellikle daya-
n›kl› tüketim mallar›na yönelik tüke-
tim de, benzer flekilde tehir edilmifl-
ti. Kimi yorumcular da, büyüme ora-
n›ndaki gerilemenin tabiî oldu¤unu
ve bunun normalleflen bir ekonomi-
de görülebilece¤ini öne sürüyor. Bu
yavafllamaya ra¤men, 2004 büyü-
me oran›n›n % 7,3’ün alt›na düflme
ihtimali pek gözükmüyor.

Büyümeye katk› sa¤layan sektör-
lere bak›lacak olursa, üretim kana-
d›nda özellikle imalât sanayii (ilk 9
ayda toplam büyüme: % 11,4) ile ti-
caretinin (% 14,1) bu aç›dan ciddî bir
katk›s›n›n oldu¤u gözlemleniyor.
Dikkati çeken bir husus da, gayri-
menkul piyasalar›nda son y›lda ya-
flanan geliflmelere karfl›n inflaat sek-
törünün bu y›l›n ilk üç çeyre¤inde an-
cak binde 3 oran›nda bir büyüme
sa¤layabilmifl olmas›.

Millî gelir hesaplar›n›n harcamalar
kanad›nda büyümenin, özellikle özel
sektör yat›r›mlar› (ilk üç çeyrekteki
büyüme oran›: % 54,6) sayesinde
ayakland›¤› gözüküyor. En h›zl› büyü-
yen yat›r›m kalemi % 81 ile makine
teçhizat yat›r›mlar›. Benzer flekilde
bir tür yat›r›m gibi telâkki edilebilecek

olan ve ilk 9 ayda % 46,1
büyüyen dayan›kl› tüketim
mallar› kaleminin de etkili
oldu¤u anlafl›l›yor. Bu sa-
yede özel tüketim ayn› dö-
nemde % 10,8 oran›nda bir
geliflme göstermifl. Yine
büyümeye talep cephesin-
den bak›ld›¤›nda etkili olan
bir unsurun da ihracat oldu-
¤u gözlemleniyor.

Son iki y›lda yaflanan
büyümenin belki de en dik-
kat çekici yan›, büyümenin
istihdama birebir yans›ma-
m›fl olmas›. ‹flsizlik oran›
tüm sene boyunca % 9,5
oran› civar›nda sabitlenmifl
gözüküyor.

Fiyatlar, Faiz Oranlar› ve Kurlar:
Büyük ölçüde son iki y›ld›r düflük dü-
zeylerde seyreden kurlar ve dayan›k-
l› tüketim mallar› d›fl›ndaki bafll›ca tü-
ketim mallar›na olan düflük talep se-
viyeleri sebebiyle enflâsyon, 2004 y›-
l›nda rekor düzeylere geriledi. Toptan
Eflya Fiyatlar›, y›l sonu itibariyle bir
önceki y›la göre % 13,84 artm›fl du-
rumda. Bu, asl›nda 2003 y›l›ndaki
performanstan çok daha iyi bir seviye
olmamakla birlikte, as›l düflüfl, yük-

Büyük ölçüde ihracat›n yap›sal
olarak ithalâta dayal› olmas› ve
Türkiye’de büyüme süreçlerinin
hemen her zaman oldu¤u gibi
flimdi de d›fl tasarruflarla temin
ediliyor olmas›, ödemeler
dengesini hassas say›labilecek bir
noktaya getirmifl durumda. 
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sek kira art›fllar›na ra¤men, Tüketici
Fiyatlar›’nda gerçekleflti. 2003 y›l›nda
% 18’in üzerine ç›kan TÜFE art›fl›, bu
y›l, hedefin de alt›nda kalarak ancak
% 9,32 yükseldi. Hükûmetin hedefi,
her iki endekste de % 12 idi. 2004 y›-
l›nda M2 para arz› % 39’un üzerinde
artm›fl oldu¤undan, enflâsyonun tabii
düflüfl seyri karfl›s›nda, IMF ile belir-
lenen hedefler de flaflmayaca¤› için
para politikas›n›n k›smen gevfletildi-
¤ini söylemek mümkün.

2004 y›l› içinde Merkez Bankas›
gecelik borçlanma faizlerini dört kez
düflürerek % 26’dan % 18’e, borç
verme faizlerini ise
% 31’den % 22’ye dü-
flürdü. En son geçti¤imiz
günlerde bu oranlar› ye-
niden revize ederek, son
faiz indiriminin üzerinden
bir ay bile geçmeden
tüm faiz oranlar›n› bir pu-
an daha indirdi. Bu indi-
rimler piyasalara da yan-
s›d› ve böylece Hazine,
y›l içinde daha düflük
maliyetlerle borcunu çe-
virebilir hâle geldi. Reel
faiz oranlar› hâlâ yük-
sekse de, oranlar›n afla-
¤›ya düflüfl temayülü de-
vam etmektedir.

Merkez Bankas›’n›n
2003’ün son günü için
ilân etti¤i döviz kurlar› Dolar için
1.396.640 TL, Euro içinse 1.761.720
TL seviyesinde idi. 2004 y›l›n›n son
gününde ise Merkez Bankas› Dolar
kuru ortalamas› 1.339.500 TL, Euro
kuru ortalamas› ise 1.827.700 TL ola-
rak gerçekleflti. Dolarda nominal de¤i-
flim % 4 civar›nda iken, Euro nominal
bazda ayn› orana yak›n artm›fl gözü-
küyor. Enflâsyon dikkate al›nd›¤›nda,
TL’nin 2004 y›l› içinde de¤erlenmeye
devam etti¤ini söylemek mümkün.
Geçen y›l›n bafl›nda 126 olan TEFE
bazl› reel kur endeksi 2004 y›l› sonun-
da 130’a yükselmifl durumda. Buna
karfl›n, 2002 sonunda reel kur endek-
si 117 seviyesinde idi. Özetle, 2004
y›l›nda TL’n›n de¤erlenme süreci,

2003’ten çok daha düflük seviyelerde
gerçekleflti denebilir.

D›fl Ticaret ve Ödemeler Dengesi:
Kas›m ay› sonu itibariyle 2004 y›l›n›n
ilk 11 ay›nda ihracat gelirlerinin 56 mil-
yar dolar› geçmifl oldu¤u aç›kland›.
Bu, 2003’ün ayn› dönemi ile karfl›laflt›-
r›l›nca % 31,8’lik bir art›fla tekabül edi-
yor. Öte yandan, ayn› dönemde ithalât
da % 42’lik bir art›flla 89 milyar dolara
yaklaflm›fl oldu¤u için d›fl ticaret aç›¤›-
m›z 30,5 milyar dolar› geçti. ‹hracat›n
ithalât› karfl›lama oran› da 69,3’ten
64,8’e geriledi. ‹hracatta en ciddî art›fl

% 45 ile sermaye mallar›nda gerçek-
leflti. Böylece tüketim mallar› ihracat›-
n›n toplam ihracat içindeki pay›
% 50’nin biraz alt›na düfltü. 2004 y›l›n-
da ithalâtta en ciddî art›fl % 91,5 ile tü-
ketim mallar›nda olmas›na ra¤men,
bu mallar›n toplam ithalât içindeki pa-
y› hâlâ % 14 civar›nda. ‹thalât›n
% 67’nin üzerindeki k›sm›n›, ara mal-
lar teflekkül ediyor. 2004 y›l› d›fl ticaret
performans›nda ilgi çekici bir husus
da, Ortado¤u ülkelerine yap›lan ihra-
cat›n % 41,5 oran›nda artm›fl olmas›.

D›fl ticaret aç›¤›, turizm gelirlerinin
2004 y›l›nda ciddî oranlarda artm›fl
olmas›na ra¤men, ilk 11 ayda 12,7
milyar dolar› geçmifl durumda. Bu
aç›k, büyük ölçüde 12 milyar dolar›

bulan net sermaye giriflleri ile finanse
edildi. Dahas› 3,8 milyar dolarl›k bir
kaynak da “net hata noksan” kalemi
alt›nda kay›td›fl› bir flekilde sisteme
girdi. Ço¤u gayrimenkul al›m› mahi-
yetinde olmak üzere, sermaye giriflle-
rinin 1,3 milyar dolar› do¤rudan ser-
maye yat›r›mlar› fleklinde. Yine bu
mebla¤›n 5 milyara yak›n bir k›sm›
portföy yat›r›m› olarak gerçekleflti.
Ancak as›l girifl, özellikle d›fl ticaret
maksad›yla özel kesimin yurtd›fl›n-
dan finansman temin etmesiyle sa¤-
lanm›fl gözüküyor. 2004 y›l›nda Mer-
kez Bankas› ve hükûmet net d›fl borç

ödeyicisi olmuflken, tica-
rî bankalar ve reel sektör
y›l içinde yaklafl›k 10 mil-
yar dolar d›fl borç temin
etmifl durumda. Bu dö-
nemde Merkez Bankas›
döviz rezervleri de y›l so-
nu itibariyle 36 milyar do-
lara ç›km›fl olup, banka-
c›l›k sisteminde de yak-
lafl›k 22 milyar dolarl›k
bir rezerv birikimi söz ko-
nusu olmufltur.

Kamu Maliyesi: IMF
program›n›n temel kriteri
olan faiz d›fl› bütçe fazla-
s›, Kas›m ay› sonu itiba-
riyle 28 katrilyona ulafl-
m›fl durumda. Bu kriter

için IMF taraf›ndan belirlenen mebla¤,
y›l sonu itibariyle 20,2 katrilyon TL idi.
Benzer flekilde y›l sonunda 45,8 katril-
yon TL olarak hedeflenen bütçe aç›¤›-
n›n, Kas›m sonunda ancak 24,3 katril-
yona ulaflm›fl oldu¤u gözlemleniyor.
Bu gerçekleflmeler, hükûmetin s›k›
bütçe politikas›n› büyük ölçüde bafla-
r›yla sürdürdü¤ünün bafll›ca iflareti.
2004 y›l›nda Hazine de, ortalama va-
de geçen y›la nispetle fazla de¤iflme-
mifl olsa bile, daha uzun vadelerle ve
daha düflük faiz oranlar›yla borçlana-
bilme imkân› buldu. Hazine’nin ortala-
ma borçlanma faizi bu dönemde
% 16,5’ten % 13’e geriledi. ■

* Genel Müdür Dan›flman›
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Albaraka Türk
Öncelikle flu gerçe¤i tespit ede-

lim: Komfludaki savafla de¤il Avrupa
Birli¤i’ndeki bar›fla odaklanabilen
Türkiye’nin ekonomisi ve itibar›, 2004
y›l›nda oldukça iyileflti. Y›l›n bafl›n-
dayken çizilmifl olan ekonomik rota-
dan fazla sap›lmad›, “istikrar progra-
m›” devaml›l›¤›n› korudu. Bankac›l›k
sektöründeki eksikler giderildi. 2004
y›l›, bekledi¤imizden de iyi geçti. Enf-
lâsyon, beklenen ve tahmin edilen-
den düflük bir flekilde “tek haneli” ç›k-
t›: 1970’ten beri ilk kez tüketici fiyat
endeksi (TÜFE) 2004 y›l› zarf›nda
sadece toplam % 9,32 artm›fl oldu.
Böylece, Yeni TL ülkede âdeta yeni
bir “yat›r›m arac›” oldu.

Tüm bu olumlu geliflmelerin, do¤al
olarak bilanço rakamlar›m›za olumlu
katk›lar sa¤lad›¤› yads›namaz.

Bu altyap› üzerine toplam eme¤i-
mizle, bilgi ve becerimizle, tedbiri el-
den b›rakmayan tecrübemizle bina
etmifl oldu¤umuz çal›flmalar sonu-
cunda, 2004’te toplad›¤›m›z fon
miktar›nda, US$ baz›nda % 38,7 bü-
yüme sa¤larken kulland›rd›¤›m›z
fonlarda % 31,6’l›k bir art›fl oran›n›
yakalam›fl bulunuyoruz.

Ayr›ca 2004 y›l› içinde ödenmifl
sermayemizi 100 trilyon TL’ye yük-
seltmek suretiyle bilânçomuzu da
güçlendirdik.

AKT‹F KALEMLERDEK‹ 
GEL‹fiMELER 

Kulland›rd›¤›m›z fonlar›n toplam
bakiyesi, geçen y›la oranla % 31,7
artarak 1.021,5 trilyon TL’ye yüksel-
mifltir. 

 

Dolar baz›nda ifade etmek
gerekirse kulland›r›lan fonlar›n

% 37,2 art›flla 761 milyon $ oldu¤u-
nu söyleyebiliriz. Bu tutar›n yaklafl›k
% 14’ü Bireysel ve % 86’s› Kurumsal
projelerde kulland›r›lm›flt›r. 

Albaraka Türk’ün bilanço AKT‹F
toplam› 1 katrilyon 461 trilyon TL’ye
ulaflm›flt›r. Bu durum, geçen y›la gö-
re % 33,8 oran›nda büyüdü¤ümüzü
gösterir.

PAS‹F KALEMLERDEK‹
GEL‹fiMELER

Toplad›¤›m›z fonlar (câri ve ka-
t›lma hesaplar›) % 33,1 art›fl göste-
rerek 1.282,6 trilyon TL’ye ulaflm›fl-
t›r. Dolar baz›nda ifade edecek olur-
sak % 38,7 art›flla 956 milyon US$
civar›nda oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu
rakam, merkez flube ve y›l içinde
aç›lan 10 yeni flube dahil toplam 36
flubemizin kollektif çal›flmas› sonu-
cunda oluflmufltur. 

Toplad›¤›m›z fonlar›n “personel”
bafl›na düflen miktar› Aral›k 2004
ay›nda 1.278.718
$ olup ÖFK sek-
töründeki en ba-
flar›l› performan-
s› bu y›l da sa¤la-
m›fl bulunuyoruz.
Ayn› flekilde, flu-
be bafl›na ayl›k
toplanan fonlar›-
m›z›n da bu sek-
törde en yüksek
oldu¤u görülmek-
tedir (26.355.796
$). Bu husus, flu-
be say›m›z›n az
olmas›na ra¤men
fon toplama faali-

yetleri bak›m›ndan yüksek verimlili¤i
ifade etmektedir. 

Kat›lma hesaplar› kümülâtif bâ-
kiyesi geçen y›la oranla % 37 art›fl
göstererek 1.044,7 trilyon TL’ye
ulaflm›fl olup toplam fonlar›m›z için-
deki pay› da % 81 olarak gerçeklefl-
mifltir. Toplad›¤›m›z fonlar›n üçte iki-
si döviz cinsindendir. 

Özkaynaklar ise 111,7 trilyon TL
olmufltur. Ödenmifl sermayemiz
% 34,5 art›flla 100 trilyon TL’ye
ulaflt›¤› gibi, Dönem Kâr›’m›z da
yüzde 6800 oran›nda artarak 34,3
trilyon TL olarak gerçekleflmifltir
(vergi sonras›). 31.12.2004 itibariy-
le bu baflar›l› performans›n arkas›n-
da duran 739 personel, Yönetim
Kurulumuz’un baflar›l› sevk ve ida-
resi ile Genel Müdürümüz’ün liderli-
¤inde çok daha yüksek hedeflere de
ulaflacakt›r. ■

* Yönetmen (Yönetim Kurulu Sekreteri)
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Çin; on y›l öncesine
kadar d›fla kapal›, say›-
sal büyüklükleriyle dün-
yay› ürküten gizemli,
kültür zengini dev bir ül-
ke iken, bugün bat›dan
do¤uya, kuzeyden gü-
neye tüm dünyan›n ilgi
oda¤› hâline gelen dev
bir ekonomi. 

‹flte bu büyük ülkeyi
daha yak›ndan tan›mak,
Kurumumuz ve müflteri-
lerimiz için daha detayl›
tahlil etmek amac›yla 2004 y›l›n›n
sonlar›na do¤ru Pekin’e uçtuk. 11
saate yak›n kesintisiz uçufl bizi bu
devin kalbine getirdi. 

Önyarg›lar›m›z havaliman›na giri-
flimiz ile birer birer y›k›lmaya baflla-
d›. Birçok bat› ülkesinde bile karfl›la-
flamayaca¤›n›z modernlik ve temiz-
likte dev bir havaliman›, on dakika
içinde flehre girifl. Kusursuz
bir organizasyon. 

Sizi pasaport kontrolünde dev bir
pano karfl›l›yor: “Çin bugün bir gün
öncesine göre daha da geliflti” bu
mesaj bir milyar üç yüz seksen mil-
yonluk bir nüfusun yirmi milyon km2

toprak üzerinde geliflme ve büyüme
yolunda, ne denli konsantre oldu¤u-
nu gösteriyor. 

Havaliman›, flehre alt› fleritli bir
yolla ba¤lan›yor. Yolda yan›-

n›zdan son model Lexuslar›,
4x4 Amerikan araçlar› geçer-

ken yolun iki yan›nda Man-
hattan’› aratmayacak dev ve
lüks ifl merkezleri, banka bina-

lar› s›ralan›yor. 
Rehberimizin ifadeleri, ülke-

deki geliflimi o denli çarp›c› yans›-
t›yordu ki: “Burada ilk otel 1982’de

aç›ld›, ilk zamanlar bir Avrupal›
görmek için halk, otelin önünde

toplan›rd›, flimdi size dö-
nüp bakan bile yok.”

fiehirde her fley di-
siplinli ve düzenli. Trafik
yo¤un ama kargafla yok,
temizlik ise dikkat çekici
düzeyde. Kuflkusuz sos-
yalist rejimin sosyal ya-
flamdaki etkisi gözle gö-
rülebiliyor. Tarihle mo-
dern yaflam iç içe bir
arada süregidiyor. Dik-
katimizi çeken bir di¤er
konu Çin’i bugünkü ya-

p›s›yla hiçbir yere konuflland›rama-
y›fl›m›z. Bir yandan kapitalist düze-
nin en ac›mas›zca yafland›¤› dev bir
pazar, di¤er taraftan sosyal hayat›
düzenlemeye ve kapitalizmin toplum
üzerindeki âdeta flok yaratan etkileri-
ni tolere etmeye yarayan sosyalist
yönetim tarz› ve onun kontrolcü,
bask›c› uygulamalar›. 

Kapitalist düzenden biriktirilen
harçl›klarla al›nm›fl Avrupa menfleli
arabalarla, Pizza Hut’ta yemek yi-
yen s›n›rl› say›daki gencin hemen
ilerisinde, yafl› kendisinden afla¤›
kalmayan bisikletiyle, militarist dö-
nem çizgilerini tafl›yan, kal›n hâkî
rengi paltosu içinde evine karanl›k
çökmeden varma gayretindeki yafll›
adam›n mevcudiyeti, Pekin’deki
sosyal yaflam› net bir biçimde tasvir
ediyor. 

B Ü L E N T  TA B A N *

F O T O ⁄ R A F L A R :
D R .  A D N A N B Ü Y Ü K D E N ‹ Z

Çin
Günefl Do¤udan Do¤ar:

Çin
Rehberimizin ifadeleri ülkedeki geliflimi o denli çarp›c› yans›t›yordu ki: 

“Burada ilk otel 1982’de aç›ld›, ilk zamanlar bir Avrupal› görmek için halk, otelin önünde toplan›rd›, 
flimdi size dönüp bakan bile yok.”
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Bankalar› ziya-
ret ediyoruz, ülke
ekonomisini tahlil
ediyoruz. Büyükel-
çili¤imizi ziyareti-
mizde ticaret atafle-

li¤imizin çal›flmala-
r›ndan memnuniyet
duyuyoruz. 

Ülke dev bir kal-
k›nma ata¤› içinde.

Y›ll›k % 9 büyüme
oran› ekonomiyi afl›-
r› ›s›nd›rm›fl durum-
da. Y›ll›k 850 milyar

USD’l›k d›fl ticaret
hacminin yar›s›ndan
fazlas› yabanc› men-
fleli firmalar taraf›n-

dan gerçeklefltiriliyor. 
Çin, vergi istisnalar› sebebiyle

yabanc› yat›r›mc›lar›n gözdesi olan
bir ülke durumunda. Ülkeye geçen
y›l gelen yabanc› sermaye miktar› 56
milyar USD. Bu tutar›n % 10’u Avru-
pa, % 9’u ABD, % 12’si Lâtin Ameri-
ka, % 8’i Japonya, % 60’› Asya kö-
kenli firmalar kanal› ile geliyor. 

Yabanc› sermayenin % 70’i ima-
lât sanayii, % 5’i enerji, % 10’u gay-
rimenkul yat›r›m›, % 3’ü perakende
ticarete yönelik geliyor. 

Bankac›l›k sektörü tamam›yla ka-
mu bankalar›ndan olufluyor. Sektö-
rün toplam aktif büyüklü¤ü 4,5 trilyon
USD düzeyinde. Bu tutar›n % 80’i de
dört büyük banka üzerinde. Ölçek
olarak Türk bankac›l›k sektörünün
25 kat›. 

Bankalar sunduklar› hizmetler iti-
bariyle daha çok kurumsal bankac›l›-
¤a yo¤unlaflm›fl durumdalar. Büyük
hacimli kredi kullan›mlar› yine devlet
firmalar› taraf›ndan yap›lmakta. Bu
firmalardaki geri dönmeyen kredile-
rin toplam›n›n kredi portföyüne ora-
n›n›n % 18-20 düzeyinde oldu¤unu
ö¤reniyoruz. 

Ülkemizin Çin’le olan y›ll›k d›fl ti-
caret hacmi 2,6 milyar USD düzeyin-
de. Bu rakam›n 2,1 milyar USD’›
Çin’den ithalât olarak gerçeklefliyor. 

11 Aral›k 2004’te resmen uygula-
maya konan Dünya Ticaret Örgütü

(DTÖ) kurallar› gere¤i, gerekli güm-
rük serbestilerinin tan›nmas›yla d›fl
ticaret hacimlerinde önemli art›fllar
bekleniyor. 

Dünyan›n önde gelen petrol ve
elektrik üreticisi olmas›na ra¤men ya-
t›r›mlar ve sanayideki h›zl› büyüme
sebebiyle Çin, dünyan›n 2. en büyük
petrol ithalâtç›s› durumuna gelmifl
durumda. Dünya çimento üretiminin
% 40’›, demir-çelik üretiminin ise
% 25’i Çin taraf›ndan tüketiliyor. 

H›zl› büyüme, beraberinde baz›
sorunlar› da getiriyor. Nitekim hâlen
nüfusun 800-850 milyonluk k›sm›
sosyal güvenlikten yoksun. Ülkede
yerleflim özgürlü¤ünün olmay›fl›
(Hukou sistemi) nedeniyle k›rsal ke-
sim ile özellikle do¤u sahilindeki eya-
letler (Pekin, Shanghai) aras›nda bü-
yük bir sosyal geliflmifllik uçurumu
oluflmufl durumda. Bu uçurum, ülke-
nin orta ve bat› kesimlerine gidildikçe
daha da derinlefliyor. 

Ucuz ifl gücü kayna¤›, ihracata
verilen yüksek teflvikler, yabanc› ser-
mayeyi çeken % 50’ye varan vergi in-
dirimleri, Çin’i câzip bir yat›r›m alan›
haline getiriyor. Dünya nüfusunun
beflte birinin bu ülkede yafl›yor olma-
s› ise, ülkeyi, önemli bir ticaret mec-
ras› haline getiriyor. Birkaç günlük se-
yahatimiz s›ras›nda Çin hakk›nda çok
fley ö¤rendik, ö¤rendi¤imiz en temel
fleylerden birisi ise Çin’in sürekli iz-
lenmesi gereken bir pazar oldu¤u ve
bu ülke ile ticaretimizi, iliflkilerimizi
daha da gelifltirmemizin gerekti¤i ve
asl›nda bunun da olas› oldu¤u. Bu
anlamda Pekin Ticaret Atafleli¤i’mizin
yo¤un bir gayret içinde oldu¤unu,
Türk müteflebbislerine yönelik çal›fl-
malar›n›n oldu¤unu gözlemliyoruz.
Biz de, Albaraka Türk olarak gerekli
muhabir banka iliflkilerini tesis etmek,
müflterilerimize h›zl› ve ucuz d›fl tica-
ret/kambiyo hizmeti sunabilmek anla-
m›nda Çin pazar› ile yo¤un olarak il-
gileniyoruz. Evet, günefl her sabah
do¤udan do¤uyor, biz de bak›fllar›m›-
z› do¤uya dünya’n›n bu parlayan böl-
gesine yöneltiyoruz. ■

* Genel Müdür Yard›mc›s›



ALBARAKA TÜRK11

Telâfllanmay›n, güçlü ve
zay›f yönlerimizi bilerek ak›lc›
stratejiler üretmemiz hâlinde
yukar›da bahsedilen bu olum-
suz flartlar› lehimize çevirme-
miz, hatta Ç‹N’e mal satarak
onlar› pazar›m›z haline getir-
memiz mümkün.

M‹LÂT 2005
Tekstil haz›r giyim ve kon-

feksiyon sektörü, baflta ihracat
hacmi olmak üzere, yaratt›¤› is-
tihdam ve katma de¤er ile Tür-
kiye ekonomisi içinde önemli
bir yere sahiptir. Bu sektör istih-
dam aç›s›ndan toplam imalât
sanayinin % 20’sini teflkil ede-
rek ülkemizin en ciddî problem-
lerinden biri olan iflsizli¤e önemli bir
çözüm getirmektedir, ayn› zamanda
Türkiye 2003 y›l› toplam ihracat›n›n
% 31,6’l›k k›sm› tekstil ve haz›r giyim
ürünlerinden oluflmaktad›r. 

Bu önemli sektör için 1 Ocak 2005,
tarihî bir dönüm noktas›d›r. Çünkü
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) deneti-

minde 1994 y›l›nda Uruguay’da imza-
lanan “Haz›r Giyim ve Tekstil Antlafl-
mas›” (Agreement On Textiles and
Clothing–ATC) ile kademeli kota indiri-
mi sistemine geçilmifl ve son 25 y›ld›r
Çok Elyafl›lar Anlaflmas› (Multi Fibers
Arrangement MFA) çerçevesinde
tekstil ve haz›r giyime uygulanan kota-

lar›n, 1 Ocak 2005 tarihi itiba-
riyle tüm dünyada kald›r›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r.

Di¤er bir önemli geliflme
de Çin’in Dünya Ticaret Örgü-
tüne üye olup ATC antlaflmas›
avantajlar›ndan yararlanmas›
ve dünya pazarlar›ndaki pay›-
n› h›zla artt›rmas›d›r. Çin, dün-
ya tekstil ve haz›r giyim ticare-
ti büyüme oran›n›n % 12,9 ol-
du¤u 1994-2001 döneminde,
tekstil ihracat›n› % 42 haz›r gi-
yim ihracat›n› % 54 oran›nda
artt›rm›flt›r.

Ç‹N TEHL‹KES‹
Çin tekstil ve haz›r giyim ti-

careti aç›s›ndan, di¤er pek
çok alanda oldu¤u gibi, rekabet edil-
mesi ve engellenmesi neredeyse im-
kâns›z bir oyuncu olarak ortaya ç›k-
m›flt›r. Ancak, Çin’in ayn› zamanda
dev bir pazar olarak ortaya ç›kt›¤›n›
ve bu pazar›n gittikçe büyüyece¤ini
de dikkatlerden kaç›rmamak gerek-
mektedir. Çin’in bir rakip ve bir pazar
olarak ele al›nmas›yla ilgili de¤erlen-
dirmeleri afla¤›daki flekilde özetle-
mek mümkündür.

Çin’in DTÖ’ye kat›l›m› dolay›s›yla
kotalardaki k›smî iyilefltirmeler sonu-
cunda 192 olan kotaya tâbi ürünleri-
nin say›s›, 83 adet üründen kotan›n
kalkmas›yla 109’a inmifltir. (Tablo 1)

B A R I fi  K Ö S T E N *

(Tablo 1)  Ç‹N’‹N KOTAYA TAB‹ MADDE SAYISI

ABD AB Kanada Türkiye Toplam

2002 Kotaya Tabi Ürün Say›s› 86 43 24 39 192

Kotas› Kald›r›lan -18 -31 -3 -31 -83

Kalan 68 12 21 8 109

Kalk›nca
Kotalar

Kalk›nca
1 Ocak 2005, dünya tekstil sektörü için bir milât, bir dönüm noktas› oldu. Çünkü bu tarihte “Çok Elyafl›lar
anlaflmas›” ile 25 y›ld›r tekstil ve haz›r giyime uygulanan kotalar, tüm dünyada kalkt›, Tekstil ihracat›m›z›n

yaklafl›k yar›s›n› gerçeklefltirdi¤imiz Avrupa’n›n, Çin ve uzak do¤u ülkelerinin ucuz mallar›n›n istilâs›na u¤ramas›
bekleniyor. Tekstil firmalar›m›z bir anda kendini ac›mas›z bir rekabet ortam› içinde bulacaklar.

makale
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Birinci tablo incelendi¤inde;
Çin’in kota d›fl›na b›rak›lan ihracat
ürünlerinin, ülkelere göre da¤›l›m›n-
daki en büyük pay›n, ABD pazar›na
yönelik oldu¤u görülmektedir. Nite-
kim ABD pazar›nda, Meksika’n›n
NAFTA dolay›s›yla elde etti¤i kaza-
n›mlar› 2001 y›l›yla birlikte Çin’e
kapt›rmaya bafllad›¤›, bu konuyla il-
gili dikkate de¤er bir husustur. Dola-
y›s›yla Çin’in DTÖ’ye tam kat›l›m›-
n›n ihracat› üzerindeki en güçlü etki-
sinin ABD pazar›na yönelik ihracatta
ortaya ç›kmas› beklenmelidir. Çin’in
kotaya tâbi ürünlerde yapt›¤› ihraca-
t›n, pazarlara da¤›l›m›na (Tablo 2)
bak›ld›¤›nda, en büyük pay›n Avru-
pa Birli¤i pazar›na ait oldu¤u görül-
mektedir. 

2005 y›l›nda kotalar›n tamamen
ortadan kalkmas›yla en fazla etkile-
necek ülkenin, hâlen Avrupa Birli¤i
pazar›na kotas›z girifl dolay›s›yla As-
ya Ülkeleri yan›nda avantaja sahip
olan ülkemiz oldu¤u dikkate al›na-
rak, h›zla gerekli önlemlerin al›nmas›
ve adaptasyonlar›n yap›lmas› gerek-
mektedir. Kotalar›n 2004 y›l› sonun-
da tamamen kalkmas›yla birlikte, bi-
zim en önemli pazar›m›z olan AB pa-
zar›nda Çin’le daha yo¤un bir reka-
bet yaflamam›z söz konusu olacak-
t›r. Dolay›s›yla, Türkiye olarak, 2005
y›l›na iliflkin strateji çal›flmalar›nda,
AB pazar›nda karfl›laflaca¤›m›z bu
yo¤un rekabet durumuyla bafl ede-
cek önlemler üzerinde yo¤unlafl-
arak, pazardaki konumumuzu kay-
betmemeye ve güçlendirmeye çaba-
lamam›z gerekti¤i aç›kt›r.

TEKST‹L SEKTÖRÜNÜN 
KÖTÜ TAL‹H‹

Tekstil sektöründe faaliyet göste-
ren firmalar son 10 y›l› çeflitli sorun-
larla bo¤uflarak geçirmifllerdir.

90’l› y›llar›n bafl›nda mal ve ser-
mayenin ülkeler aras›nda serbest
dolafl›m›n›n yayg›nlaflmas› ve bunun
sonucu rekabet alan›n›n birden ge-
nifllemesi ifl yapma koflullar›n› de¤ifl-
tirmifltir. Bu de¤iflim hazmedileme-
den 96 y›l›nda gümrük birli¤ine geçil-

mifl, bu arada 3 fliddetli kriz yaflan-
m›fl, 2003 y›l›nda döviz kurlar›n›n
gerilemesi de s›k›nt›lar› artt›rm›flt›r.
Ayr›ca bu dönemde, istenen kalitede
iplik üretimine uygun olmayan, an-
cak üretim mâliyeti düflük oldu¤u için
tercih edilen open-end makine sis-
temlerine yat›r›m yap›lm›fl, sektörde
arz, talebin üzerine ç›km›fl, kapasite
kullan›m oranlar› gerilemifl bunun
sonucu kârl›l›k da düflmüfl, Asya Ül-

kelerine göre üç kat olan enerji ve iki
kat olan iflçilik maliyetleri de göz
önüne al›nd›¤›nda iplik sanayii yat›-
r›mlar› kârl› olmaktan ç›km›flt›r. Tüm
bunlar›n yan›nda kotalar›n kalkaca¤›
2005 y›l› ufukta görülmektedir.

2005’den sonra sektörde ifl hac-
mi geniflleyecek, ama fiyatlar düfle-

cek, kotalar›n kald›r›lmas›yla gelifl-
mifl ülkeler gümrük vergisi d›fl› ön-
lemler almaya çal›flacak, korumaya
yönelik ikili anlaflmalar yayg›nlafla-
cak, dünya çap›nda karmafl›klaflan
tekstil ticaret mevzuat›n› izlemek ve
pazar› okumak iyice zorlaflacakt›r.
Kotalar›n kalkmas›ndan en büyük
zarar› KOB‹ boyutundaki konfeksi-
yoncular görecek, ihracat zorlafl›r-
ken iç pazar da düflük mâliyetli ithâl
giyim eflyas› ak›n›na u¤rayacakt›r.

ÜLKEM‹Z‹N AVANTAJLARI
Tabi ki her fley bu kadar kötü de-

¤il. 2005 y›l› sonras›nda, afla¤›daki
avantajlar iyi kullan›ld›¤› takdirde ye-
ni dönemden yara almadan, hatta
daha da büyüyerek ç›kmak mümkün.

Gümrük Birli¤i deneyimi: 1996
y›l›ndan itibaren bafllayan gümrük
birli¤i uygulamas› sektörün yeni ko-
flullara uyum yetene¤ini art›rm›flt›r.
Türkiye 2002’den sonra uygulanma-
ya bafllayan k›smî liberalizasyondan
da zarar görmemifltir. Gümrük Birli¤i
s›nav›n› baflar›yla veren tekstil ve
haz›r giyim sektörleri kotalar›n kald›-
r›lmas›na daha kolay uyum sa¤laya-
bileceklerdir.

Güçlü alt yap›: Ülkemizin ulaflt›r-
ma ve haberleflme alanlar›ndaki
güçlü alt yap›s› kotalar›n kald›r›lma-
s›ndan sonra rekabet gücünün ko-
runmas›na katk›da bulunacakt›r.

Co¤rafi yak›nl›k: Avrupa Birli-
¤in’deki ithalâtç›lar›n bir sipariflinin
karfl›lanmas› için gerekli süre Çin’de
30, Tunus ve Fas’ta 22, Brezilya ve
Hindistan’da ise 20 gün. Ülkemizin
ihracatç›lar›n›n bu süreyi 15 günün
alt›nda tutmalar› hâlinde, 2005 son-

(Tablo 2)  Ç‹N’‹N KOTALI ÜRÜNLER ‹HRACATININ

ÜLKELERE DA⁄ILIMI

Ülke ‹hracat (Milyar $) Pay (%) (Milyar $)

ABD 3.637 41,39

AB 4.634 52,73

Kanada 0.517 5,88

Toplam 8.788 100,00
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ras› için önemli bir re-
kabet avantaj› ola-
cakt›r.

Yüksek ürün ka-
litesi: Düflük mâli-
yetle üretim yapan
Asya ülkelerine karfl›
Türk haz›r giyim sek-
törünün en büyük
avantaj›, kaliteli ham-
madde, yar› mâmül
ile yüksek kaliteli
ürün üretmesidir. Ay-
r›ca Güneydo¤u Ana-
dolu Projesi’nin ta-
mamlanma aflamas›-
na yaklaflmas›, kaliteli pamuk üreti-
minin artmas›n› sa¤layacakt›r.

KOB‹LER ‹Ç‹N 2005 ÖNER‹LER‹
2005 sonras› için ‹ngiltere’nin ün-

lü tekstil dan›flmanlar›ndan David
Birnbaum’un öngörüsüne göre, sek-
törde ifl hacmi geniflleyecek ama fi-
yatlar % 30 oran›nda düflecektir. Re-
kabetin yo¤unlaflmas› ve fiyat düze-
yinin düflmesi tekstil ve konfeksiyon-
da oyunun kurallar›n› de¤ifltirecektir.
Bu durumda afla¤›daki eylem ve
stratejiler KOB‹’ler için bir ç›k›fl nok-
tas› olacakt›r. 

● Kotalar kalk›nca, kalite stan-
dartlar›n›n yükselece¤i gerçe¤i, da-
ha kaliteli ürün ile rakiplerin önünde
yer alma imkân› sa¤layacakt›r. Bu
nedenle sektörde kapasite art›r›m›n-
dan (open-end yat›r›mlar›ndan) çok
kalite artt›r›c› ARGE yat›r›mlar›n›n
yap›lmas› önem kazanmaktad›r.

● Siparifli de¤il de trend ve moda
de¤iflimi ile ortaya ç›kan ihtiyac› kar-
fl›lamaya gayret etmek ve markala-
flarak kendi tasar›mlar›yla piyasaya
girmek, rakipler karfl›s›nda büyük
avantaj sa¤layacakt›r. Bu ba¤lamda
iplik üreticilerinin de entegre tesisler
kurarak iplik, dokuma, butik süreçle-
rini bünyelerinde toplamak suretiyle
müflteriye do¤rudan, nihaî ürünlerle
ulaflmalar› önem tafl›maktad›r.

● Kotalar›n kalkmas›ndan sonra
pazar›n genifllemesi, fiyat düflüflü ile
ortaya ç›kan zarar› bir nebze azalta-

cak, mâliyetleri azaltmak amac›yla
tekstil yat›r›mlar› geliflmekte olan ül-
kelere kayacakt›r. Güçlü ulafl›m ve
haberleflme alt yap›s› ve AB Ülkele-
rine yak›nl›¤›yla Türkiye, bu e¤ilim-
lerden yarar sa¤layabilir.

● ‹thalâtç› ülke ve flirketlerin teda-
rik listesine tek tek giremeyen KO-
B‹’ler, kendi aralar›nda yapacaklar›
iflbirli¤i ile bu engeli aflabilirler. Ancak
bu iflbirli¤i yaln›zca üretimle s›n›rl›
kalmamal›, d›fl pazarlar›n izlenmesi,
lojistik, sertifikasyon ve fuarlara kat›-
l›m konular›n› da kapsamal›d›r.

● Teknik tekstil ve organik pamuk
gibi h›zl› geliflen alanlardaki pazar
boflluklar›n›n flimdiden araflt›r›lmas›
2005 sonras› giriflimcilere yeni ifl im-

kânlar› yaratabilir. El-
deki imkânlar›n az
say›da ürün için en
etkin flekilde kullan›-
larak dünya standart-
lar›nda üretimin he-
deflenmesi KOB‹’le-
rin d›fl pazar pay›n›
art›rabilir.

● Ürün farkl›lafl-
mas›, ürün gelifltirme
ve yeni modeller ara-
s›ndaki sürenin k›sal-
t›lmas›, zaman›nda
teslim ve yüksek kali-
te standartlar›, KO-

B‹’lerin yeni dönemde ayakta kalma
ihtimalini yükseltecektir.

● KOB‹’lerin büyük flirketlere gö-
re daha h›zl› ve esnek kararlar al-
mas›, yap›lanmalar›n› de¤iflen ko-
flullara göre düzenlemeleri aç›s›n-
dan, “yeni dönem” büyük bir avantaj-
d›r. 130 ihracatç› ülkenin topu topu
30 ithalâtç› ülkenin pazar›nda tutun-
mak için verecekleri mücadelede
“h›zl› tepki” baflar›n›n önemli koflulla-
r›ndan biri olacakt›r.

● Bu ba¤lamda flimdiden, iç ve
d›fl pazarlar›n kald›raca¤› fiyat düze-
yinin hesaplanarak, üretimin bu fiyat
düzeyine göre yeniden örgütlenmesi
rekabet imkân› sa¤layarak stoklara
ve kura ba¤›ml›l›¤› azaltacakt›r. 

● KOB‹’ler küreselleflme cephe-
sindeki kay›plar›n› e-ticaret imkânla-
r›n› kullanarak, üretim ve sat›fl afla-
malar›n› da kapsayan bir network
içinde yer alarak azaltabilirler. Bu ko-
nuda KOSGEB’in çal›flmalar› KO-
B‹’lere yol gösterici olabilir. ■

KAYNAKLAR
1. T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›-

¤›, 2005 sonras› dünya tekstil sektörü.
2. T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›-

¤›, Çin Halk Cumhuriyetinin DTÖ’ye
Kat›l›m›n›n Tekstil ve Konfeksiyon ‹h-
racat›m›za Muhtemel Etkilerine ‹liflkin
De¤erlendirme.

3. Sema Mergen & Ayflegül Müftüo¤lu, Teks-
til, Konfeksiyon ve Ayakkab›.

4. KOSGEB, Kobi Ekonomisi 

* Pazarlama Müdürlü¤ü, Müdür Yard›mc›s›
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NNÜÜFFUUSS
1,3 milyar (2000), 1,488 milyar (2020 tahmini) 

DD‹‹LL
Çin’de ço¤unlukla Putonghua-kuzey Çincesi, Pekin dialekti
olarak bilinen, Mandarin ve pek çok yerel dialekt ve dil kulla-
n›lmaktad›r. 

DD‹‹NN
Ülkedeki en önemli dinler Konfüçyanizm, Taoizm ve Bu-
dizm’dir. Bunlar› ‹slâmiyet ve H›ristiyanl›k takip etmektedir.
Etnik olarak Çinli olan ço¤unluk Budizm, Taoizm ve H›ristiyan-
l›k aras›nda bölünmüfl olup, ‹slâmiyet daha çok Uygur, Hui,
Kazak, K›rg›z, Tatar ve Özbek az›nl›klar aras›nda yay›lm›flt›r. 

BBAAfifiLLIICCAA fifiEEHH‹‹RRLLEERR‹‹
Beijing (Pekin), Shanghai (fianghay), Chongqing (Çongçing),
Chengdu, Harbin, Tianjin, Shijiazhuang.

YYÜÜZZÖÖLLÇÇÜÜMMÜÜ
9.561.000 km2 (%10 tar›m alan›, %30 otlak, %15 ormanl›k ve
bozk›r)

BBAAfifiKKEENNTT
Pekin (Beijing)

YYÖÖNNEETT‹‹MM
Komünist tek parti yönetimi
1949 y›l›ndan bu yana Çin Komünist Partisi taraf›ndan yönetil-
mektedir. 7 üyeden oluflan, Baflkanl›¤›n› ve Genel Sekreterli¤i
Daimi Komitesi ülkedeki en yüksek yönetim organ›d›r. Hu Jin-
tao ayn› zamanda Devlet Baflkanl›¤› görevini de yürütmektedir. 

KKOOMMfifiUULLAARRII
Do¤uda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti; güneydo¤uda
Makao; güneyde Laos, Birmanya, Vietnam, Hindistan, Bhu-
tan, Nepal; bat›da Pakistan, Afganistan, Tacikistan, K›rg›zis-
tan, Kazakistan; kuzeyde Mo¤olistan Halk Cumhuriyeti ve
Rusya Federasyonu. Çin’in toplam kara s›n›rlar› uzunlu¤u
20.000 km’den fazlad›r. 

DDEENN‹‹ZZ SSIINNIIRRLLAARRII
Do¤uda Do¤u Çin Denizi ve güneydo¤uda Güney Çin Denizi
yer almaktad›r. Çin anakaras›n›n toplam sahil uzunlu¤u
18.000 km’den fazlad›r. 

Göstergeler
Sosyal ve Ekonomik

Göstergeler

EEKKOONNOOMM‹‹KK GGÖÖSSTTEERRGGEELLEERR

GSY‹H (milyar USD) (Sat›n Alma Gücüne Göre) ............ 5.989

Kifli Bafl›na Gelir (USD) (SAGG) .................................................................................. 4.690

GSY‹H Art›fl H›z› (%) ............................................................................................................................................ 8,0

TÜFE (%) ........................................................................................................................................................................................ –0,8

‹hracat (milyar USD) .............................................................................................................................. 325,6

‹thalât (milyar USD) ................................................................................................................................ 295,2

Câri Denge (milyar USD) .................................................................................................................... 35,4

D›fl Borç (milyar USD) .......................................................................................................................... 155,7

‹flsizlik Oran› (%) ........................................................................................................................................................ 9,0

Bütçe Dengesi (GSY‹H’ya Oranla) (%) .......................................................... 3,03

Câri Denge (GSY‹H’ya Oranla) (%) .......................................................................... 2,86

Rezervler (milyar USD) (2004) .................................................................................... 439,8

Yoksul Nüfus Oran› (%) (2001) ...................................................................................... 10,0

DDEEMMOOGGRRAAFF‹‹KK GGÖÖSSTTEERRGGEELLEERR
Nüfus Art›fl Oran› (%) ...................................................................................................................................... 0,6
Ortalama Ömür .............................................................................................................................................................. 72,2
Do¤um Oran› (binde) .................................................................................................................................. 12,9
Ölüm Oran› (binde) ................................................................................................................................................ 6,7
Göç Oran› (binde) ............................................................................................................................................ -0,23
‹nternet Kullan›c›s› (milyon) ................................................................................................ 45,8
Askerî Harcama Miktar› (y›ll›k milyar USD) (2002) .. 55,9
‹flgücü (milyon tahmini) (2001) ...................................................................................... 744
‹flgücünün Sektörler Aras› Da¤›l›m› (%)

Tar›m .............................................................................................................................................................................................. 50
Endüstri .................................................................................................................................................................................. 22
Hizmetler .......................................................................................................................................................................... 28

SSeekkttöörrlleerriinn GGSSYY‹‹HH ‹‹ççiinnddeekkii PPaayy›› ((%%)) ((22000022))
Tar›m ........................................................................................................................................................................................................ 14,6
Sanayi .................................................................................................................................................................................................... 51,7
Hizmet .................................................................................................................................................................................................. 33,7

Kaynak: D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›

Afla¤›da yer alan veriler Çin’le ilgili 
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’ndan edindi¤imiz bilgileri içermektedir. 
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Çin Halk Cumhuriyeti, kalabal›k
nüfusu ve d›fla karfl› bir ölçüde ka-
pal›l›¤› ile her zaman dikkat çekmifl,
merak uyand›rm›fl bir ülkedir. Son
y›llarda h›zl› büyümesi ve dünyan›n
en kalabal›k pazar› olmas› nedenle-
rinden dolay› da dünyadaki bir çok
yat›r›mc› ve tüccar›n ilgisi bu ülkeye
yönelmifltir. Hemen hemen bütün
geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler,
bu ülke ile ticarî iliflkilerini gelifltir-
mek ve iflbirli¤i olanaklar›n› artt›r-
mak istemektedirler. D›fla aç›lma ça-
l›flmalar›n›n bafllad›¤› y›llardan bu
yana Çin, ekonomik alanda bir çok
baflar› elde etmifl ve hâlen s›k› bir
disiplin ve plânlama dahilinde eko-
nomik olarak büyümeye devam et-
mektedir.

Bu devasa ülke son dönemlerde
bütün dünyan›n oldu¤u gibi ülkemi-
zin, özellikle de tekstil sektörümüzün
kulaklar›n› ç›nlatmaktad›r.

Kulaklar› ç›nlatan Çin hakk›nda,
bu ülkeye s›k s›k gidip gelen, bu ülke
ile ticaret yapan, dolay›s›yla Çin’i ta-
n›yan ifl adamlar›m›zdan Çebiteks
A.fi.’nin Yönetim Kurulu Baflkan› Sa-
y›n R›za ÇEB‹ ile konufltuk. 

Çin’le ticarî ba¤lant›lar› olan ve
Çin’e gidip gelen bir ifl adam› ola-
rak, bizi Çin hakk›nda biraz bilgi-
lendirir misiniz? Genel olarak na-
s›l bir izleniminiz var, ekonomik ve
sosyal yap›s› nedir, ticaret ve sa-

nayide ne tür prensipleri var, nas›l
yaflarlar?

— Günümüzde, ekonomik aç›dan
en fazla gündem maddesi oluflturan
Çin, tarihi ve felsefesi yönünden ele
al›nmal›d›r.

Çok eski bir tarihe sahip Çin’in en
önemli özelliklerinden biri de Konfüç-
yüs felsefesinin belirledi¤i gerçekçi
dünya bak›fl›d›r.

Çin, kominist dönemde edindi¤i
s›k› toplum disiplini sayesinde, bu-
gün 1,5 milyara yaklaflan korkutucu
nüfusu ile, dünya üzerindeki bir çok
az nüfuslu ülkeden daha fazla bera-
berlik ve dayan›flma bilinci içinde
görünmektedir.

Bu arada, üst düzey ülke yönetici-
leri, hiyerarflik olarak daha afla¤›daki
birim yöneticilerine kadar, aktif ve anî
kararlar alabilme olana¤›na sahipler.

Çin’in gerek toprak büyüklü¤ü ve
gerekse nüfus yo¤unlu¤u sebebiyle,
bu ülkede yap›lmas›na karar verilen
her türlü inflaat ve ekonomik yat›r›m-
lar, di¤er dünya devletleri ile k›yasla-

namayacak derecede büyük boyut-
larda düflünülmektedir. (Her fley bir
“Pazar Ekonomisi” mant›¤› ile plân-
lanmaktad›r.) Bu günkü Çin’de top-
rak ve mülk, her sene % 40-45 ora-
n›nda de¤er kazanmaktad›r.

Çin’in bir di¤er fark› ise, cumarte-
si, pazar dahil olmak üzere, bütün
yönetici ve teknik kadrolar, s›n›rs›z
saat motivasyonu ile çal›flmas›d›r.
(Senede net 360 günlük bir çal›flma
temposu).

Türk tekstil sektöründe genel
bir korku gündemde. 2005 y›l›n-
dan itibaren Çin’in ülkemiz tekstil
sektörünü ciddî anlamda olumsuz
etkileyece¤inden bahsediliyor.

— Çin’de emek yo¤un, ucuz iflçi
ücretleri ve yüksek çal›flma temposu
ile sadece tekstil de¤il, her türlü sek-
törde dayan›lmas› kolay olmayan bir
rekabet gücünün oldu¤u gerçektir. 

Bu arada tekstil sektöründe de
tamam› son 10 y›lda yap›lm›fl say›-
s›z üretim tesisleri, en son sistem
makine parkurlar› ile olabilecek en
do¤ru seçimlerle donat›lm›fl, büyük
kapasiteli ve plânlamas› ileriye yöne-
lik olarak düflünülmüfltür. Dolay›s› ile
Çin’in olumsuz etkisinin hissedilece-
¤i muhakkak.

Son zamanlarda bir çok Türk
tüccar ve sanayicisinin Çin’de bü-
ro açt›¤›n›, fason üretim yapt›rd›-

R Ö P O R TA J :  H Ü S E Y ‹ N  T U N Ç *

Çin ‹zlenimleri
‹fladam› Gözüyle

Çin ‹zlenimleri
Kulaklar› ç›nlatan Çin hakk›nda, bu ülkeye s›k s›k gidip gelen, bu ülke ile ticaret yapan, 
dolay›s›yla Çin’i tan›yan ifl adamlar›m›zdan Çebiteks A.fi.’nin Yönetim Kurulu Baflkan› 

Say›n R›za ÇEB‹ ile konufltuk.
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¤›n› veya yat›r›m yapt›¤›n› duyu-
yoruz. Bunu duyup da‚ “acaba biz
de Çin’de bir ad›m atsak m›?’’ diye
düflünen tüccar ve sanayicilere
neler tavsiye edersiniz? Hangi
alanlarda iflbirli¤i yap›labilir? 

— Türkiye’de henüz Çin’le bilinçli
dirsek temas› yapabilen firma say›s›
az›nl›ktad›r. Bu durumun ileriki y›llar-
da süratle artaca¤› da bir gerçektir.

Çin dünyan›n her yerinde marka
olmufl ve olma çabas›ndaki firmalara
adetsel ve ucuz mal üretme ortam›
haz›rlamaktad›r. ‹flin Türkiye için ca-
zip taraf› da budur. Çin gibi devasa
bir üretim pazar›, Türkiye’nin tekstil-
deki ve di¤er sektörlerdeki bilgi biriki-
mini çok iyi bir flekilde de¤erlendire-
bilece¤i bir ortamd›r. Çin’in her türlü
sektörünü bir rakip olarak görme
yanl›fl›na düflmeden, onlar›n üretim-
deki olanaklar›n› bizim aç›m›zdan
de¤erlendirebilece¤imiz projeler ya-
parak, süratle dirsek temas›m›z› çok
s›k› bir hâle getirmeliyiz.

Çin tekstil sektörü ile ülkemiz
tekstil sektörünü karfl›laflt›rd›¤›-
m›zda, Çin’de fabrikalar›n neredey-
se bir kasaba büyüklü¤ünde (ülke-
mizde küçük tesisler a¤›rl›kta), bir
iflçinin ortalama 18 saat çal›flt›¤› ve
60 dolar iflçilik ödendi¤i (ülkemiz-
de 8 saat 700 dolar iflçilik), kredi
faizlerinin y›ll›k % 5,58 oldu¤u (ül-
kemizde halen % 17,5’lerde), elekt-
rik fiyat›n›n 5 cent oldu¤u (ülke-
mizde 9,5 cent) petrol zamlar›n›n
% 14’lerde s›n›rl› kald›¤› (ülkemiz-
de % 30’lar› aflt›), sanayiciye öde-
nen kredilerin geri dönüflünün ol-
mamas›, firma zararlar›n›n devlet-
çe karfl›lanmas›, kurun dolara sa-
bitlenmesi (ülkemizde dalgal› kur)
gibi hususlar gerçekten rekabette
korkutuyor. Çin bu uygulamalara
ne kadar devam edebilir? Ülkemiz
tekstil sektörü bu durumla nas›l ve
ne kadar bafl edebilir?

2004 y›l›nda Çin, ABD pazar›na
17 milyar USD’l›k tekstil, haz›r gi-
yim ve konfeksiyon ürünü ihraç
ederken, Türkiye’nin bu ülkeye ih-
racat› 1,5 milyar USD civar›nda.

Kotalar kalkt›¤›nda Çin’in rakamla-
r› muhtemelen çok daha artacak.

Ayr›ca Çin devletinin kaliteyi
teflvik için kaliteli ürünlerin ihra-
cat›na vergi iadesi vermedi¤i be-
lirtiliyor. Kalitede de acaba k›sa
sürede bir noktaya gelecekler mi?

— Tekstil sektörümüz Çin’le k›-
yasland›¤›nda çok daha ufak ve der-
li toplu bir konumdad›r. Çin’in üretim
felsefesi adetsel art›fllara dayal›d›r.
fiu andaki Çin üretimi markalaflmak
de¤il, çok üretim esas›na dayal› bir
politika ile yürümektedir. Türk teksti-
linin yapaca¤› bunun tersi olmal›d›r.
Yani daha az fakat daha kaliteli, mar-

kalaflmaya dönük, koleksiyon baz›n-
da üretim yaparak kendi “know how”
(teknik bilgi)’›n› satabilme yolunu de-
vam ettirmek. fiartlar eflit de¤ilken
Çin’le ayn› kulvarda yar›flmaya de-
vam etmek do¤ru olmayabilir.

Çin flu anda ve daha uzunca bir
zaman “know how” ve koleksiyon
baz›nda çal›flma temposunu düflün-
memekte, fakat dünyan›n her yerin-
de marka olmufl ve olma çabas›nda-
ki firmalara adetsel ve ucuz mal üret-
me ortam› haz›rlamaktad›r.

Çin’in tekstil, haz›r giyim ve
konfeksiyon üreticilerinin devlet
destekli afl›r› ve yo¤un teflvikler

parelelindeki düflük üretim mâli-
yetli e¤ilimine dünyadan bir tepki
var. Fiilî olarak da bir fleyler yap›la-
cak m›? Devletimizin bu konuda
yapmas› gerekenler neler?

— K›sa süreli plânlar yerine, hü-
kûmetler baz›nda gerekli temaslar›
ve ticarî anlaflmalar› süratle olufltu-
rup Çin’le iflbirli¤inin temelleri at›lma-
l›d›r. Ayn› zamanda Türk bankac›l›¤›-
n›n Çin’de yap›land›r›lmas› operas-
yonunu organize etmeliyiz. Bu arada
Türk bankac›l›k sektörü de Çin fi-
nans piyasalar›na süratle aç›larak
kendilerini oralarda tan›t›p, güvence
vermeli, Çin ekonomik pazar›n› çok
yak›ndan izlemelidir. Rusya’da yapt›-
¤›m›z ticarî ve ekonomik yanl›fll›klar›
yar›n dünya için çok daha önemli
olacak Çin için yapmamal›y›z.

Çin ekonomisi ile ak›ll› ve bilimsel
ortakl›¤› yapabilen devletler (ki teks-
til sektöründeki çok mühim Ameri-
kan, Alman, ‹talyan, Frans›z firmala-
r›) flu anda Çin’le olan ortak yat›r›m-
lar›n› ya bafllatm›fl ya da üretime ge-
çirmifl durumdad›r.

Türkiye, önümüzdeki uzun sene-
ler, bir mal üretimi ve yönlendirme
potansiyeli tafl›yan Çin’le her konuda
beraber çal›flabilme olana¤›n› olufl-
turmal›, her sektörden konusunu iyi
bilen insanlarla devlet bir araya gele-
rek bize çok da uzak olmayan tu-
rizmden, elektroni¤e kadar her mev-
zuda ortakl›k yap›labilecek çok say›-
daki olanaklar› haz›rlamal›d›r.

Son olarak sektörümüzün gele-
ce¤ine iliflkin de¤erlendirme ve
önerilerinizi alabilir miyiz?

— Çin’in her y›l % 10 oran›nda re-
fah pay› artmaktad›r. Dolay›s› ile in-
sanlar evlerini dekore etmek konu-
sunda çok istekli. Türk ev tekstil sa-
nayi çok geliflmifl ve tüm dünyaya ih-
raç yapmaktad›r. ‹flte böyle bir Pazar
bizim Türk ev tekstilcilerimizi bekle-
mektedir. Yine g›da sektörü keza ay-
n› flekilde Çin pazar›n› ne flekilde
feth edece¤ini düflünmekte ve bu pa-
zarda yerini almay› beklemektedir. ■

* Kurumsal Bankac›l›k Müdürü



“Dünyan›n en nadir bulunan ve
en de¤erli fleyleri, bir flekilde bu fleh-
re geliyor.”

Bu ifadeler, 13. yüzy›lda Çin’e ka-
dar uzanan bir yolculuk yapan Marco
Polo’nun Çin’in k›fll›k baflkenti Pe-
kin’in ticarî ortam›n› tarif etmek için
kulland›¤› sözler. Nehirler, mal ve
yolcu tafl›yan gemi ve teknelerden
geçilmiyor. Üstelik o zamanlar Çin,
Mo¤ol Hanedan› Kubilay Han’›n
kontrolü alt›nda. Pekin, seyyah›n ha-
t›rat›nda, cetvelle çizilmifl kadar düz-
gün, neredeyse bir satranç tahtas›n›
and›r›yor. fiehir kelimelere s›¤maya-
cak ölçüde güzel bir flekilde ifllenmifl
ve biçimlenmifl. Dünyan›n hâlâ alt›n
ve gümüfl sikkeleri para niyetine kul-
land›¤› bir dönemde burada kâ¤›t
para kullan›l›yor. Evleri ›s›tmak için,
Polo’nun tâbiriyle yavafl yanan siyah
tafllar, kullan›l›yor. O dönemin Avru-
pal›s›n›n bilmedi¤i bu tafla biz bugün
kömür diyoruz. Polo, Çin’deki flehir-

leflme oran›na da flafl›r›yor. Zira her
yerde ticaret merkezi büyük flehirler
var. fiehirlerde düzgün kanalizasyon
ve su kanallar› var. Yollar tafllarla
örülmüfl, k›fl›n bile çamurla karfl›lafl-
m›yorsunuz. Marco Polo, her gezdi¤i
yeri flaflk›nl›¤›n› ifade eden kelime-
lerle anlat›yor. 

...
Yüzy›llar öncesinde çok büyük

çapta ve yayg›n bir medeniyet kur-
mufl olan bir milletin torunlar› bugün
yeniden yükseliflte. Ve Çin’in bu yük-
selifli, tüm dünyay› tedirgin ediyor.
Çin, ucuza mal etti¤i mâmûl ürünler-
le tüm dünya pazarlar›nda rekabeti
öldürüyor. Fiyat etiketlerinin arkas›n-
da “Made in China” yaz›yorsa, önün-
de de alternatifleriyle k›yaslanama-
yacak kadar cüz’î ve komik fiyatlar
yaz›yor. Üstelik Çin, art›k sadece
“dandik” mallar da üretmiyor. Çin’in
bu üretimi ucuza getiren ortam›ndan
faydalanmak isteyen tüm dünya,

Çin’e do¤rudan sermaye ak›t›yor. Ve
böylece Çin, hemen her sektörde,
ama özellikle ara mal ve montaja da-
yal› sektörlerde, tüm dünyaya mey-
dan okuyor. Geçmiflte Kubilay’›n or-
dular›n› d›flar›da tutamam›fl olan Çin
Seddi, bugün Çin’in d›flar› taflmas›-
na da engel olam›yor. 

Çin’in bu istilâs› karfl›s›nda ne ya-
p›labilir? Bak›n bu konuda Ankara Ti-
caret Odas› Baflkan› Sinan Aygün ne
diyor:

“Çin mallar›n›n istilâs›na karfl› Çin
Seddi kuramazsak sanayimiz çöke-
cek. Türkiye’de girmedikleri sektör
neredeyse kalmad›. fiimdi s›rada de-
mir çelik, mermer ve kimya sanayii
var. Üretim maliyetleri düflürülmez-
se, Türk firmalar› yerle bir olacak.
Ekonomik alanda Türkiye’ye kadar
uzanan Çin Seddi ancak ve ancak
üretim maliyetlerinin düflürülmesiyle
y›k›labilir. Zaman zaman vergisiz ve
yasa d›fl› yollarla da Türkiye’ye giren
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deneme

Yüzy›llar öncesinde çok büyük çapta ve yayg›n bir medeniyet kurmufl olan bir milletin torunlar›, bugün
yeniden yükseliflte. Fiyat etiketlerinin arkas›nda “Made in China” yaz›yorsa, önünde de alternatifleriyle

k›yaslanamayacak kadar komik ve cüz’î fiyatlar yaz›yor. 

M E L ‹ K fi A H  U T K U *

Biz mi Örelim?

Çin ‹stilâs› Karfl›s›nda
Bir Çin Seddi de

Biz mi Örelim?
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Çin mallar›, vergi yönünden de bü-
yük kay›plara yol açmaktad›r. Türk li-
manlar›na yanaflan Çin mallar›yla
dolu her bir gemi, Türkiye’de bir fab-
rika kapatmaktad›r.” 

‹yi de, Çin tehdidine karfl› gümrük
duvar› ne kadar etkili? 2003’ün bafl›n-
da da özellikle tekstil sektörüne ham-
madde ve yar› mâmûl olarak Uzakdo-
¤u’dan gelen baz› mallara, “yerli sa-
nayii korumak” bahanesiyle tedbir ko-
nulmufl, bunun üzerine Türkiye’nin
önemli tekstil ihracatç›lar› isyan et-
miflti. Zaten düflen döviz sebebiyle
azalan rekabet güçlerinin böylece bir
de girdi maliyetlerinin artmas›yla da-
ha da zay›flayaca¤›n› dillendirmifller-
di. fiimdi bu durumda, Çin’den gelen
ucuz mallardan etkilenen Türk sana-
yicisi de, ithalât›n yasaklanmas›ndan
zarar gören Türk Sanayicisi veya
Türk tüketicisi de¤il mi? 

Diyelim ki, sanayiciyi korumak için
ithalât› yasaklad›k. Türk sanayisi ihyâ
m› olacak? Yasak süresince kendini
gelifltirecek, mâliyetlerini düflürecek,
verimlilik art›fl›na gidecek ve nihaye-
tinde yasak kald›r›l›nca rekabet ede-
bilir mi olunacak Çin mallar›yla? Yok-
sa ilelebet yasak kals›n m› diyorsu-
nuz? Hedefi olmayan ve kendini yeni-
lemeyi düflünmeyen bir sanayii, Çin
Seddi ard›nda korusan›z ne olacak?

Rekabet gücü olmayan fabrikaya
yat›r›lm›fl sermayeye, oralarda gele-
ce¤i olmayan bir ifl koluna ba¤›ml›
b›rak›lmaya çal›fl›lan ifl gücüne, an-
cak ac›mak gerekir. Dahas›, yasak
olmad›¤› hâlde kaçak giren mallar
varsa ve bunlar “vergi kayb›na” se-
bep oluyorsa, yasak koyman›n bu
soruna nas›l bir merhem olaca¤›n›
da anlayabilmek mümkün de¤il. Bilâ-
kis bu durumda kaçakç›l›k ve olma-
yan verginin kayb› artmaz m›? 

D›fl ticaret rejimi, gümrükler ve
koruma, ekonomi politikas›n›n
önemli ayaklar›d›r. Dünyada ilk me-
deniyet kuruldu¤undan itibaren bun-
lar var olagelmifl. Anlaml› ve iyi niyet-
li kullan›ld›¤› ölçüde bir ekonominin
kalk›nmas›nda ciddî görevler üstlen-
mifller. Ancak, içeride gerçekten bel-
li bir vizyonu benimsemifl kalk›nma

politikan›z yoksa, bu durumda politi-
kalar›n tek amac›, yerli yandafllar›n›-
za rant aktarmak olabilir. Bunu 1980
öncesi Türkiyesi’nde yeterince tecrü-
be ettik. 

Evet, bugün Türk Hükûmeti, bafl-
ta Gümrük Birli¤i olmak üzere tüm
gümrük rejimini yeniden gözden ge-
çirmelidir. Ancak bunu, “yerli sanayi-
cimizi korumak” gibi yalanc› bir baha-
ne ile de¤il, Türkiye’de üretim mali-
yetlerini yükselten ve kaliteyi düflü-
ren ne varsa (kamu borçlar›, faizler,
enerji maliyetleri vs), bunlar› hallede-
cek vakti kazanmak gayesiyle yap-
mal›d›r. Hatta belli baz› sektörlerden

de çekilmemiz, bunlar› gerekirse Çin-
liler’e b›rakmam›z gerekebilir. De¤i-
flen dünyada Türkiye’nin de net ve
eriflilebilir bir kalk›nma projesine ihti-
yac› vard›r. Katma de¤eri yüksek
sektörleri destekleyerek, sermaye ve
ifl gücünü, gümrük olmay›nca reka-
bet flans› s›f›r olan fabrikalar kurmak,
yerine bu alanlara sevkini teflvik et-
mek gerekmektedir. 

Çin istilâs› karfl›s›nda Son Samu-
ray (!) kalmamak için, k›l›ç kalkan
ekibi kurmak yerine, bir ad›m önde
koflmam›z gerekiyor. ■

* Genel Müdür Dan›flman›
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‹nsan biçimsel ya da de¤il
mutlaka bir örgüt içinde yafla-
mak zorunda. Bu hayata ilk
ad›mlar›n› att›¤› ailesi (infor-
mel) olabilir. Veya okulu, spor
kulübü, iflyeri olabilir. 

Bu derece kuvvetli bir ba-
¤›n oldu¤u iliflkide, örgütlerin
insan gibi ama insan›n d›fl›n-
da –ya da üstünde– ondan
ba¤›ms›z bir kimli¤e sahip ol-
du¤unu bildi¤imizde böylesi
bir iliflki ba¤›n› formüle et-
mek biraz daha kolaylafl›yor.

Özellikle günümüzde insan, do¤-
du¤u andan itibaren hayat›n› farkl›
flekil ve biçime sahip örgütlerde sür-
dürmektedir. Örgüt dedi¤imizde ha-
yat›m›z›n en önemli k›sm›n› iflgal
eden ve sadece mesai saatlerini ge-
çirdi¤imiz iflyerleri akl›m›za gelme-
meli. ‹nsan her etkinli¤inde, örgüt
formuna sahip yap›lar›n içindedir.
Veya onlarla iliflkilidir.

Biraz önce bahsetti¤im gibi, bun-
lar aras›nda en önemlisi, iflyeri ör-
gütleridir. Ortalama günün sekiz sa-
atini geçirdi¤imiz iflyerinde, çal›flt›¤›-
m›z insanlar›, aile bireylerimizden
daha fazla görmekte ve onlarla daha
fazla iletiflime girmekteyiz. 

Bu ba¤lamda, iletiflim içinde ol-
du¤umuz çal›flma arkadafllar›m›zla
hatta ve hatta “çal›flt›¤›m›z Kurumu
temsil etti¤imiz” yaklafl›m›ndan hare-
ketle, örgüt d›fl›nda dahi insan iliflki-
lerimizin yap›s›n›n belirlenmesinde,

ba¤l› oldu¤umuz örgütlerin, üzeri-
mizde kuvvetli etkileri söz konusu-
dur. Üyesi oldu¤umuz örgütlerin za-
man içinde oluflan kültürleri, hatta ik-
limleri, bireysel yap›m›z› flekillendir-
mekte ve yönetmektedir.

Olay›n bir baflka boyutu da fludur:
Örgütleri oluflturan ve yönlendiren in-
san›n kendisidir. Varolufl amaçlar›na
ancak çal›flanlar›n›n kararlar›yla ula-
flabilirler. Örgütleri yukar›da anlatt›¤›-
m›z gibi etkileyen ve flekillendiren in-
san›n bu iliflkide pasif taraf oldu¤u
söylenemez. ‹nsan›n varl›¤› ve gücü
örgütsel yap›n›n devaml›l›¤›nda te-
mel flartt›r. Bireylerin ayr› ayr› zekâ
ve yetenekleri, örgütsel yap›lar›n si-
nerjik gücünün kayna¤›d›r. K›saca bi-
reylerin varl›¤› örgüt amaçlar›n› ger-
çeklefltirmek için birinci ön kofluldur. 

Örgütleri etkileyen çevre faktörle-
rine bakt›¤›m›zda da (gerek iç, ge-
rekse d›fl çevre) en önemli bafll›klar-
da insan›n yer ald›¤›n› görürüz. ‹n-

san, örgütlerin olmazsa ol-
maz›d›r. Yaln›z bu kural bizi,
“insanlar örgütler için vard›r”
sonucuna ulaflt›rmaz. Bu ilifl-
ki karfl›l›kl› bir iliflkidir. ‹nsan-
lar›n da örgütler gibi kiflisel
amaçlar›ndan ve hatta ç›kar-
lar›ndan bahsedebiliriz. Hatta
örgütler bu amaçlar›m›za en
k›sa yoldan ulaflmak için, yi-
ne bizler taraf›ndan oluflturu-
lan vas›talard›r. O zaman te-
mel amaç, gerek örgüt gerek-

se bireysel amaçlar›n, tutumlar›n ve
de¤erlerin mümkün oldu¤u kadar or-
tak paydalar tafl›mas›d›r. Bu çaba ve
sürece örgütsel sosyalleflme ad›
verilmektedir. Kifli, çal›flmaya baflla-
d›¤› yere ait kural ve de¤erleri, ö¤-
rendi¤i, benimsedi¤i ve yaflad›¤›
oranda mutlu olabilmektedir. Aksi du-
rumlarda iflten ayr›lmalar veya ifl hu-
zursuzlu¤u bafl göstermektedir. 

Örgüte düflen görev, kendi kültür
ve normlar›na uyum sa¤layabilecek
do¤ru insan› bulmak ve yetifltirmek-
se, bireye düflen görev de; kiflisel
hedefleriyle ortak paydalar tafl›yan,
geçerli gelenek ve kurallar› kabule-
debilece¤i do¤ru adresle çal›flma ça-
bas›na girmesidir. ■

KAYNAKLAR
1. Örgüt Kültürü ve Süreci, Osman Atay
2. Yönetim Süreç ve Uygulama, Richard

M. Hodgetts

* Reklam ve Halkla ‹liflkiler, II. Müdür

Kurumsal Kültür
Örgüt ve ‹nsan Etkilefliminde

Kurumsal Kültür
Örgüt ve insan aras›ndaki etkileflimi incelemek, beden ve ruh aras›ndaki iliflkiyi incelemek gibi bir fley.

Birbirine ba¤›ml› –etken ve edilgen– iki kutbun aras›ndaki iliflkiden söz etmek gibi. 
Çünkü insan›n olmad›¤› bir yerde örgütten bahsetmek ne kadar mümkünse, örgütün olamad›¤› 

bir yerde de insandan bahsetmek o kadar mümkün. 

E K R E M  fi A H ‹ N *



kiflisel geliflim

ALBARAKA TÜRK 20

kisisel gelisim

‹fl, kiflinin benlik alg›s›n›, toplum-
sal statüsünü, hayattan ald›¤› doyu-
mu, kendine ve ailesine sa¤lad›¤›
imkânlar› belirler. ‹flini severek ve
zevkle yapan, ifline ba¤l› kiflilerin da-
ha verimli olduklar› bilinir. Dahas› ifli-
ni sevmek, kiflinin hayat›n›n anlam›-
n› ve di¤er insanlarla iliflkilerinin nite-
li¤ini de etkiler. 

Sizin iflinizle iliflkiniz nas›l? Kendi-
nizi iflinizle ba¤lant›l› olarak nas›l al-
g›l›yorsunuz? ‹fliniz ve çal›flt›¤›n›z ifl-
yeri ile ilgili ne tür duygu, düflünce ve
tutumlara sahipsiniz? ‹fl hayat›nda, 

Yatan mutlu personel, 
Sorun ç›karan personel, 
Kritik edici personel 
Sürükleyen personel, 

kategorilerinden hangisine girdi¤inizin
fark›nda m›s›n›z? Kendinizi tan›man›n
size faydal› olaca¤› kanaatindeyiz. 

SÜRÜKLEYENLER
Kurumsal ba¤l›l›klar› ve motivas-

yon düzeyleri son
derece yüksektir. 

Yapt›¤› iflle hem
kendine, hem de
çal›flt›¤› kuruma
de¤er katanlard›r. ‹fl

ile yaflam de¤erleri
uyumludur. 

‹fllerini ve kendini
sürekli gelifltirirler,
çal›flt›¤› kurumla da
bütünleflmifllerdir. 

‹fli yaparken karfl›laflt›klar› yeni
durumlar, kiflide merak ve heyecan
uyand›r›r. 

‹flini do¤ru yapmak için gerekli
donan›m ve malzemeye sahip olmak
için çabalarlar. 

Hergün istek ve heyecanla ifle
gelirler. 

YATAN MUTLULAR
Kurumsal ba¤l›l›k düzeyleri yük-

sek, fakat motivasyon düzeyleri dü-
flüktür. 

Herfleyi kurumdan beklerler.
Bir ifle sahip olmak onlar için yeter-
lidir, kendini gelifltirmek için çaba
göstermezler, k›saca, bir rehavet
içindedirler. 

Tavsiyemiz, rehavetten kurtulma-
ya bakmal›d›rlar. Yoksa sürekli geri
kal›rlar. Bilinmeli ki öne ç›kan kazan›r.

KR‹T‹K ED‹C‹LER
Kurumsal ba¤l›l›k düzeyleri dü-

flük, ama motivasyon düzeyleri yük-
sektir. 

Bulunduklar› yerden memnun de-
¤illerdir. Kendilerine güvenirler. 

Tavsiyemiz, kurum içinde yeni bir
rol almalar›, bu mümkün de¤ilse ye-
ni bir ifl ortam› denemeleridir. 

SORUN ÇIKARANLAR
Hem Kurumsal ba¤l›l›k düzeyleri,

hem de motivasyonlar› düflüktür. 
‹fle yönelik yaklafl›mlar› olumsuz-

dur. ‹fle ve kuruma ba¤l›l›klar› yoktur. 
Özellikle de¤iflim ve kriz koflulla-

r›nda iflyeri için tehdit olufltururlar,
enerjisiz ve heyecans›zd›rlar. 

K›saca onlara “Kurum-
lar›n Hayaletleri”dir diye-
biliriz. 

Tavsiyemiz; Enerji ve
heyecanlar›n› ateflleme-
leridir. 

Sizi hangi kate-
gori anlat›yor, karar
verebildiniz mi? 

Ya da soruyu flöy-
le soral›m: Hangi grupta
yer almak isterdiniz? ■

* Karaköy fiubesi, Müdür Yard›mc›s›

Misiniz?
Sürükleyenlerden

Misiniz?
Sizin iflinizle iliflkiniz nas›l? Kendinizi iflinizle ba¤lant›l› olarak nas›l alg›l›yorsunuz? ‹fliniz ve çal›flt›¤›n›z iflyeri ile

ilgili ne tür duygu, düflünce ve tutumlara sahipsiniz? ‹fl hayat›nda hangi kategoriye girdi¤inizin fark›nda m›s›n›z?
Kendinizi tan›man›n size faydal› olaca¤› kanaatindeyiz. 

D E R L E Y E N :  R E C E P Ö Z T Ü R K *
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SALEH KAMEL, “FA‹ZS‹Z S‹STEM
BANKACILARI KÖRFEZ
BÖLGES‹NDE BÜYÜK B‹R BANKA
KURACAKLAR” DED‹

Dallah Albaraka yönetim kurulu
baflkan› Saleh Kamel, Körfez Bölge-
si’nde 2 milyar dolar sermayeli faiz-
siz sistemde çal›flacak büyük bir
banka kurulmas›n›n plân-
land›¤›n› söyledi.

Kamel, yeni bankan›n
nerede kurulaca¤›na iliflkin
bir aç›klamada bulunmad›,
ancak Arab News haber
ajans› yay›n› Al-Eqtisadi-
ah’a yapt›¤› aç›klamada
“Banka, serbest piyasa
ekonomisine sahip, finan-
sal potansiyeli olan bir ül-
kede kurulabilir” ifadesinde
bulundu.

Suudî ifl adamlar› da
konuyla ilgili Haziran ay›nda Cid-
de’de yap›lacak “Islamic Develop-
ment Bank” y›ll›k toplant›s›nda bir bil-
diri yay›nlanmas› beklentisi içindeler.

Yeni kurulacak bankan›n, Faizsiz
Merkez Bankas› gibi çal›fl›p çal›flma-
yaca¤›n›n henüz kesinlik kazanmad›-
¤›n› dile getiren Kamel, “Asl›nda faiz-
siz sistemde bir merkez bankas›n›n ol-

may›fl›, bu sistemde çal›flan bankala-
r›n kredi yeterliliklerini k›s›tlamaktad›r.
Yeni banka, mevcut faizsiz bankalarla
rekabet etmeyecek, aksine onlara da-
ha çok destek olacak” diye ekledi. 

Global Islamic Finance at HSBC
Amanah Finance baflkan› Iqbal
Khan (‹kbal Han) ise aç›klamas›nda,

“Faizsiz Bankac›l›k, 20. yüzy›l finans
sistemi içerisinde ilk kez M›s›r’da
1960’l› y›llarda uyguland›. Daha son-
ra Suudi Arabistan ve Birleflik Arap
Emirli¤i’nin kalk›nmas›nda önemli rol
oynad›. Faizsiz bankac›l›k bugün hâ-
lâ geliflimini sürdüren bir finans sek-
törüdür. Bu finans sektörü bugün
yaklafl›k 180 milyar dolar hacminde-

ki mevduat› yönetmekte ve her y›l
% 15 büyümektedir” dedi. 

Ekonomi çevrelerinin aç›klamas›-
na göre dünyada 270 faizsiz finans
kuruluflu bulunmakta ve bunlar›n ak-
tif büyüklükleri toplam› 210 milyar
dolar civar›ndad›r. 
Haber Kayna¤›: Abdul Ghafour, Arab News

ADNAN AHMET
YOUS‹F YILIN FA‹ZS‹Z
S‹STEM BANKACISI
SEÇ‹LD‹

Albaraka Bankac›l›k
Grubu CEO’su Adnan Ah-
med Yousif, Bahreyn’de
yap›lan “2004 World Isla-
mic Bank Konferans›”
ödül töreninde, y›l›n faiz-
siz sistem bankac›s› ödü-
lüne lay›k görüldü.

Ernst & Young-Middle
East koordinasyonunda gerçekleflti-
rilen oylamaya, bankac›l›k ve finans-
man sektörünün üst düzey yönetici-
leri kat›ld›. Oylamada sektördeki yö-
neticilerden; sektöre yeni ürün ve
hizmetler kazand›rarak ürün yelpa-
zesini gelifltirmek, sektördeki ifllem
yükünü kolaylaflt›r›c› önlemler almak
ve faizsiz finans sektörü ürünlerini

Haberler
Dünyada Faizsiz Bankac›l›ktan

Haberler
Ç E V ‹ R ‹ :  A L ‹  B E R B E R *
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daha etkili bir flekilde kullanabilmek
gibi 3 ana kriter çerçevesinde aday-
lar›n› belirlemeleri istendi. Dolduru-
lan oy formlar› Ernst & Young’a gön-
derildi ve yukar›da bahsedilen üç ana
kriter çerçevesinde en çok oyu alan
kiflinin kim oldu¤u belirlendi. Kaza-
nan kifliye ödülü ise, Dünya Faizsiz
Bankac›l›k Konferans› ödül töre-
ninde (13.12.2004) sunuldu.

Ayr›ca yap›lan seremonide,
2 prestijli ödül daha sahiplerini
buldu. First Islamic Bank, faiz-
siz bankac›l›k ve finans sektö-
rüne yapt›¤› katk›lardan dolay›
ödüllendirilirken CEO Atif Ab-
dulmelik de güçlü yönetici kiflili-
¤i ve stratejik kararlar alabilme-
de gösterdi¤i baflar›lar nedeniy-
le ödül kazand›. 

Shamil Bank ‹crâ Kurulu
Baflkan› Dr. Said Sa’ad Al-Mar-
tan ise uzun bir zamand›r Dün-
ya Islamic Bank Konferans›’n›n
(WIBC) tan›nmas›na ve gelifli-
mine yapt›¤› katk›lardan dolay›
ödüle lay›k görüldü.
Haber Kayna¤›: Gulf News

FA‹ZS‹Z H‹SSE SENED‹
YÖNET‹M‹ GEL‹YOR

Emirates Securities and
Commodities Authority (ESCA)
üst düzey yöneticisi, faizsiz his-
se senetleri ve bonolar› ile ilgili
duyurunun önümüzdeki günler-
de yay›nlanaca¤›n› ümit ettikle-
rini söyledi.

Abdullah Salim Al Turifi (ES-
CA) konuflmas›nda “Faizsiz fi-
nans ürünleri ve hisse senetle-
ri, yat›r›mc›lar taraf›ndan büyük
bir talep görmektedir. Bu ürün-
lerin kullan›ld›¤› sistemlerin ye-
niden düzenlenmesi ve modernize
edilmesi zorunlulu¤u vard›r. Müflteri
odakl› finansal ürün ve hisse senet-
lerine olan talebin büyüme trendinde
oldu¤u görülüyor, bu nedenle o ko-
nudaki arz›n ayn› do¤rultuda yönetil-
mesine ihtiyaç var,” aç›klamas›nda
bulunarak, “bu yeni yat›r›m ürünleri
çok yak›nda Birleflik Arap Emirli¤i

borsalar›nda ifllem görecek” dedi.
Al Turifi bununla birlikte ES-

CA’n›n Dubai borsas› civar›nda tica-
rî operasyonlar› takip etmek için bir
temsilcilik açt›¤›n› belirterek, “Faiz-
siz finans hizmetleri ve ürünleri mo-
dern dünyan›n taleplerine cevap ve-
recek flekilde, yerleflik kurallar ve te-

rimlere uygun bir düzenleme içeri-
sindedir. Art›k, global bir finans sek-
törü hâline gelmifltir ve daha da bü-
yüyerek gelece¤e do¤ru emin ad›m-
larla ilerlemektedir. 

Abu Dabi ve Dubai borsas›ndaki
broker ifllemlerinin tamam›n›n borsa
d›fl›ndan (‹nternet arac›l›¤› ile) yapa-
bilmelerine müsaade edilmifltir. Biz

de bu süreçte iflin yasal prosedürünü
haz›rlamaktay›z. Borsalardaki yer ve
alan darl›¤›ndan dolay› birçok broke-
rin ifl yapamamas› bizi, brokerlerin
bütün al›m-sat›m ifllemlerini elektro-
nik sistem arac›l›¤›yla ofislerinden
yani borsaya gelmeden yapabilmele-
rini zorunlu k›lm›flt›r. Bu durum hisse

senedi yat›r›mc›lar›n›n da borsa
binas›na gelmeden ifllemlerini
kendi ofislerinden yürütmelerine
ve dolay›s›yla vakitlerini daha
verimli kullanmalar›na katk›da
bulunacakt›r” dedi.
Haber Kayna¤›: Salâh Eldin Eltayeb

‹SLÂMÎ TAHK‹M MERKEZ‹
KURULUYOR

“‹slâmî Tahkim Merkezi (Isla-
mic Arbitration Center) 2005
Mart ay›nda Dubai’de yapaca¤›
toplant› ile kurulufl statüsünü ve
yönetim kurulunu belirleyecek.”

Duyuru, Birleflik Arap Emirli-
¤i Maliye Bakanl›¤› müsteflar›
Ali Al Bustani taraf›ndan komis-
yon koordinasyon toplant›s›nda
aç›kland›. 

Al Bustani demecinde “Mali-
ye Bakanl›¤›, ‹slâm Kalk›nma
Bankas›, Dubai Islamic Bank ve
baz› faizsiz banka ve kuruluflla-
r›n yöneticileri ve temsilcilerinin
kat›ld›¤› bu koordinasyon top-
lant›s›, Mart ay›nda oluflacak
Tahkim Kurulu üyelerinin seçimi
ve kurulufl statüsü çal›flmalar›
çerçevesinde haz›rl›k amac›yla
düzenlenmifltir” dedi. 

Al Bustani ayr›ca geçen
A¤ustos ay›nda hükûmetin ‹s-
lâm Tahkim Merkezi’nin (IAC)
kuruluflunu onaylad›¤›n› hat›rla-
tarak idare merkezinin Birleflik

Arap Emirli¤i’nde olaca¤›n› söyledi.
Bu tercihte BEA’n›n; güvenlik, alt

yap› yeterlili¤i, iletiflim a¤› yayg›nl›¤›
ve Ortado¤u’nun finans merkezi ola-
rak kabul görülmüfllü¤ü gibi etkenle-
rin etkin oldu¤u belirtildi. ■
Haber Kayna¤›: Gulf News

* Reklam ve Halkla ‹liflkiler
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““NNee yyaappaaccaakkssaann››zz yyaaddaa yyaappmmaayy›› ddüüflflüünnüüyyoorrssaann››zz iiflflee cceessaarreettllee bbaaflflllaayy››nn..

CCeessaarreett,, iiççiinnddee zzeekkaayy››,, ggüüccüü vvee ssiihhrrii bbaarr››nndd››rr››rr.. KKiiflflii kkeennddiissiinnii ddaavvaass››nnaa aaddaammaaddaann öönnccee

bbiirr ttaakk››mm dduurraakkssaammaallaarr vvee ggeerrii ççeekkiillmmeelleerr yyaaflflaarr;; bbuu dduurruummddaa bbaaflflaarr››ss››zzll››kk kkeessiinnddiirr.. 

AAmmaa kkeennddiissiinnii ddaavvaass››nnaa aaddaadd››¤¤››nnddaa kk››ssmmeettii ddee hhaarreekkeettee ggeeççeecceekkttiirr.. 

VVee hheerr flfleeyy oonnaa yyaarrdd››mmcc›› oollmmaayyaa bbaaflflllaayyaaccaakktt››rr..””

 

Dd

VVaazzggeeççmmeekk kkoollaayydd››rr;; zzoorr oollaann ssaabb››rrll›› vvee kkaarraarrll›› oollmmaakktt››rr.. 

KKooflfluullllaarr nnee kkaaddaarr oolluummssuuzz ggöözzüükkssee ddee yyeennii bbaaflflllaanngg››ççllaarr iiççiinn ggeerreekkllii oollaann 

uummuutt,, hheeyyeeccaann vvee cceessaarreettii iiççiinniizzddee aarraammaakkttaann aassllaa vvaazzggeeççmmeeyyiinn.. 

Dd

BBaaflflaarr››ss››zzll››kkllaarr››nn››zz›› ““aall››nnmm››flfl ddeerrsslleerr”” oollaarraakk yyoorruummllaarrssaann››zz,,

kkeennddiinniizz vvee kkaarriiyyeerriinniizz iiççiinn bbiirr kkaattmmaa ddee¤¤eerr yyaarraattmm››flfl oolluurrssuunnuuzz..

AAkkssii ttaakkddiirrddee bbaaflflaarr››ss››zzll››kkllaarr,, yyaaflflaayyaaccaa¤¤››nn››zz hhüüssrraannllaarr›› 

ssaayy››ccaa ççoo¤¤aallttmmaakkttaann bbaaflflkkaa bbiirr aannllaamm iiffaaddee eettmmeezz.. 

Dd

ZZaammaannaa,, mmeekkâânnaa vvee kkooflfluullllaarraa ggöörree ddee¤¤iiflflmmeeyyeenn bbiirr ““aalltt››nn kkuurraall››nn››zz”” oollssuunn 

vvee hheerr flflaarrtt aalltt››nnddaa oonnuu öözzeennllee kkoorruuyyuunnuuzz.. 

Dd
HHaayyaattttaa ssaahhiipp oolldduukkllaarr››mm››zz››nn ttaadd››nn›› çç››kkaarraall››mm.. 

SSaahhiipp oollmmaadd››kkllaarr››mm››zz››nn//oollaammaadd››kkllaarr››mm››zz››nn ddaa aacc››ss››nn›› uunnuuttaall››mm.. 

Dd

SSaahhiipp oolldduukkllaarr››mm››zz››nn ddee¤¤eerriinnii bbiilleelliimm,, kkaayybbeettmmeeddeenn bbiilleelliimm.. 

Dd

MMuuttlluulluukk iiççiinniizzddee,, hheemmeenn yyaann›› bbaaflfl››nn››zzddaa,, ssaahhiipp oolldduukkllaarr››nn››zzddaa.. 

““NNee yyaappaaccaakkssaann››zz yyaaddaa yyaappmmaayy›› ddüüflflüünnüüyyoorrssaann››zz iiflflee cceessaarreettllee bbaaflflllaayy››nn..

CCeessaarreett,, iiççiinnddee zzeekkaayy››,, ggüüccüü vvee ssiihhrrii bbaarr››nndd››rr››rr.. KKiiflflii kkeennddiissiinnii ddaavvaass››nnaa aaddaammaaddaann öönnccee

bbiirr ttaakk››mm dduurraakkssaammaallaarr vvee ggeerrii ççeekkiillmmeelleerr yyaaflflaarr;; bbuu dduurruummddaa bbaaflflaarr››ss››zzll››kk kkeessiinnddiirr.. 

AAmmaa kkeennddiissiinnii ddaavvaass››nnaa aaddaadd››¤¤››nnddaa kk››ssmmeettii ddee hhaarreekkeettee ggeeççeecceekkttiirr.. 

VVee hheerr flfleeyy oonnaa yyaarrdd››mmcc›› oollmmaayyaa bbaaflflllaayyaaccaakktt››rr..””

Dd
VVaazzggeeççmmeekk kkoollaayydd››rr;; zzoorr oollaann ssaabb››rrll›› vvee kkaarraarrll›› oollmmaakktt››rr.. 

KKooflfluullllaarr nnee kkaaddaarr oolluummssuuzz ggöözzüükkssee ddee yyeennii bbaaflflllaanngg››ççllaarr iiççiinn ggeerreekkllii oollaann 

uummuutt,, hheeyyeeccaann vvee cceessaarreettii iiççiinniizzddee aarraammaakkttaann aassllaa vvaazzggeeççmmeeyyiinn.. 

Dd
BBaaflflaarr››ss››zzll››kkllaarr››nn››zz›› ““aall››nnmm››flfl ddeerrsslleerr”” oollaarraakk yyoorruummllaarrssaann››zz,,

kkeennddiinniizz vvee kkaarriiyyeerriinniizz iiççiinn bbiirr kkaattmmaa ddee¤¤eerr yyaarraattmm››flfl oolluurrssuunnuuzz..

AAkkssii ttaakkddiirrddee bbaaflflaarr››ss››zzll››kkllaarr,, yyaaflflaayyaaccaa¤¤››nn››zz hhüüssrraannllaarr›› 

ssaayy››ccaa ççoo¤¤aallttmmaakkttaann bbaaflflkkaa bbiirr aannllaamm iiffaaddee eettmmeezz.. 

Dd

ZZaammaannaa,, mmeekkâânnaa vvee kkooflfluullllaarraa ggöörree ddee¤¤iiflflmmeeyyeenn bbiirr ““aalltt››nn kkuurraall››nn››zz”” oollssuunn 

vvee hheerr flflaarrtt aalltt››nnddaa oonnuu öözzeennllee kkoorruuyyuunnuuzz.. 

Dd

HHaayyaattttaa ssaahhiipp oolldduukkllaarr››mm››zz››nn ttaadd››nn›› çç››kkaarraall››mm.. 

SSaahhiipp oollmmaadd››kkllaarr››mm››zz››nn//oollaammaadd››kkllaarr››mm››zz››nn ddaa aacc››ss››nn›› uunnuuttaall››mm.. 

Dd

SSaahhiipp oolldduukkllaarr››mm››zz››nn ddee¤¤eerriinnii bbiilleelliimm,, kkaayybbeettmmeeddeenn bbiilleelliimm.. 

Dd

MMuuttlluulluukk iiççiinniizzddee,, hheemmeenn yyaann›› bbaaflfl››nn››zzddaa,, ssaahhiipp oolldduukkllaarr››nn››zzddaa.. 

Damlalar›
Düflünce

Damlalar›
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Turizm aç›s›ndan önemli bir gü-
zergâhta yer alan ilimiz; “Aphrodisi-
as” antik kentine komflu olup s›n›rla-
r› içinde Colossae, Tripolis, Hieropo-
lis, Laodikya gibi antik flehirleri, Pa-
mukkale’si, beyaz ve k›rm›z› renkte
travertenleri, termal tesisleri ile
önemli bir uygarl›klar kentidir. “Kut-
sal Hac Yolu” olarak bilinen ‹zmir-
Efes yolunun sonunda yeralmas›; ‹z-
mir’i Mezopotamya’ya ba¤layan,
Anadolu’yu kuzey ve güneyden ay›-
ran fetih ve kervan yollar›n›n üzerin-
de bulunmas›, Denizli’ye ayr› bir
önem kazand›rmaktad›r

Denizli’de Türkler ilk defa 1070
y›l›nda görüldüler. Selçuklu Sultan›
Alparslan emrindeki Afflin Bey bütün
Anadolu’yu katettikten sonra Laodik-
ya’y› ya¤malay›p Honaz’› zaptetmifl,
bölgenin Türkleflmesi için ilk ad›m›
atm›flt›r. 1071 y›l›ndan sonra Denizli
ve çevresi Kutalm›flo¤lu Süleyman
Bey’in mahiyetindeki beyler taraf›n-
dan fethedilmifl, Anadolu Selçuklu-
lar’a ba¤l› bir beylik halinde teflekkü-
lü, 1207 y›l›nda G›yasettin Keyhüs-
rev zaman›nda olmufltur. Y›ld›r›m
Bayezit, Denizli’yi 1391’de Osmanl›
hakimiyetine katt›¤›nda, bölgede
Germiyano¤ullar› hakimdi. 

Denizli ad›, tarihî kaynaklarda
farkl› farkl› isimler halindedir. Anadolu
Selçuklu kay›tlar› ve Denizli mahke-
mesi fler’iye sicilleri “Lâdik” ismini
vermektedir. ‹bnî Batuta’n›n seyahat-
namesinde “Tonguzlu” denilmektedir.
Mesail-küllebsar’da da “Tonguzlu”
olarak kaydedilmifltir. Timurlenk’in za-

fernamesini yazan, fierafettin Zeydi
“Tenguzlu¤” ve “Tonguzlu¤” gibi iki
isimden bahsetmektedir. “Tengiz” ke-
limesi eski Türkçe’de “deniz”, “Ten-
güzlü” ise bugünkü imlâs›yla “Denizli”
demektir. Netice olarak yukar›da ifa-
de etti¤imiz aç›klamalarda belirtildi¤i
gibi, kesin bir ad veremesek de kana-
atimizce “Tonguzlu” ve “Tenguzlu” ke-
limeleri zamanla a¤›zdan a¤›za de¤i-
flerek “Denizli” flekline gelmifltir.

Türkler, Anadolu’ya geldikten
sonra göçebelikten yerleflik düzene
geçmeleriyle birlikte XI. yüzy›ldan iti-
baren Denizli kültüründe de farkl› bir
oluflum ortaya ç›km›flt›r. Bizans kö-
kenli topluluklar›n kentlerde yo¤un-
laflm›fl olmas› nedeniyle, Türk-‹slâm
kültürünün temsilcileri olan Türk-
menlerin etkisi, önceleri k›rsal ke-

simle s›n›rl› kalm›flt›r. Yöreye Anado-
lu Selçuklular› egemen oldu¤unda,
Türk kültürü de düzenli bir biçimde
yay›lmaya bafllam›flt›r. 

Halk aras›nda Horasan Erenleri
ad›yla bilinen Gazi Erenler, davran›fl-
lar›yla örnek kifliler olmufllar ve Türk-
men boylar›n› yönlendirmifllerdir. 

XVI. yüzy›l›n ortalar›ndan sonra
ortaya ç›kan ekonomik ve toplumsal
bunal›mlar, Denizli’nin sosyal yap›s›n-
daki ilk de¤ifliklikleri bafllatm›flt›r. T›-
mar düzeninin bozuluflu tar›msal et-
kinlikleri aksatm›fl ve k›tl›klar, yöre
halk›n›n göç etmesine yol açm›flt›r.
Medrese ö¤rencisi Suhteler ile k›rsal
kesim gençlerinin bir bölümü disiplin-
sizlik ve baflkald›r› gibi eylemlere giri-
flirken, bir bölümü de Ege k›y›lar›nda
korsanlara kat›lm›fllard›r. XVII yüzy›l
bafllar›nda görece düzen sa¤lanma-
s›yla birlikte, Denizli yöresinin toplum-
sal yaflant›s› da normale dönmüfltür.
1671-1672 y›llar›nda Denizli’yi gezen
Evliya Çelebi’nin verdi¤i bilgilere göre
yaflant›, normal ak›fl› içinde seyret-
mekteydi. Evliya Çelebi 300 y›l önce-
sinin Denizli’sini flöyle dile getirmifltir.

“fiehrin çevresinde pek çok akar-
sular ve göller bulundu¤u için bu isim
verilmifltir. Yoksa denizden dört mer-
hale uzaktad›r. Kalesi düz yerde dört-
gen fleklindedir. Hende¤i yoktur, çev-
resi 470 ad›md›r, dört kap›s› vard›r.
Kuzeyinde Boyac›lar, do¤usunda se-
merciler, güneyinde Yeni Camii, bat›-
s›nda Ba¤lar Kap›s› bulunur. Kalede
her gece elli kadar silâhl› bekçi vard›r
ki dükkânlar› bekler. As›l flehir kalenin

Denizli
Uygarl›klar Befli¤i

Denizli

H A K A N  B A ⁄ R I A Ç I K *

Denizli Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanl› gibi medeniyetleri sinesinde
yaflatm›fl, Hieropolis, Laodikya, Tripolis, Herakleia, Attuda ve Colossae gibi 30’a yak›n antik flehir, 20’den fazla

höyük ve tümülüsleri ile önemli bir uygarl›k befli¤idir.
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d›fl›nda, 44 mahalle ve 3600 evden
ibarettir. Büyüklü-küçüklü 57 camii ve
mahalle mescidi, 7 çocuk mektebi, 6
hamam›, 17 tekkesi vard›r. Herkes
ba¤larda oturdu¤undan ehil ve ayal-
lar› birbirinden kaçmaz. Birbirleriyle
akraba gibi olmufllard›r. Halk› beyaz
ve mavi ferâceler giyer. Pamu¤u, pa-
muk ipli¤i, beyaz ince sade bezli
olup, Anadolu’ya sevk edilir. Halk›n
kazanc› beyaz Denizli bezidir.”

Ünlü Türk bilgini Kâtip Çelebi de
(1609-1657) “Cihannüma” adl› ese-
rinde Denizli’nin idarî tarihçesi ile il-
gili bilgi vermekte ve “Sular› çok ol-
makla Denizli derler. Dört taraf› da¤,
ba¤l›k ve bahçelik bir mamur kasa-
bad›r. 24 Mahalle, 7 cami, 5 Hamam
ve birçok hanlar› vard›r” demektedir.

Osmanl› döneminde Türklerin
uzun süre fetihlere yönelmifl olmas›
nedeniyle flehirde önemli bir fley ya-
p›lmad›¤› görülmektedir. Yaln›zca ta-
r›m ve hayvanc›l›kla u¤rafl›lm›fl, bu-
nun yan› s›ra dokumac›l›k ve el sa-
natlar› geliflmifltir.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son
dönemleri olan Balkan ve Birinci Dün-
ya Savafl› s›ras›nda Denizli halk›,
o¤ullar›n› vatan›n savunmas›na gön-
derdi¤inden nüfus yap›s› ve ekonomik
durumu oldukça bozulmufltur. Birinci
Dünya Savafl› sonras›nda 15 May›s
1919’da Yunan ordusu ‹zmir’e ç›kt›¤›
gün ilk karfl› koyma hareketlerinden
biri de Denizli’de gerçekleflmifltir. 

16 May›s 1919 Cuma günü Kaya-
l›k Camii’nde Cuma namaz› k›l›nd›k-
tan sonra Cami’deki sancak ç›kar›l-
m›fl, tekbirlerle sokaklarda dolaflt›r›-
larak, vatansever halk Bayramye-
ri’ne ça¤r›lm›flt›r. Burada yap›lan ilk
aç›k hava mitingiyle düflman iflgaline

karfl› direnifl bafllat›lm›flt›r. Redd-i ‹l-
hak Cemiyeti Baflkan› Müftü Ahmet
Hulusi Efendi, bu mitingte vatanse-
verlere flöyle sesleniyordu:

“Her ne pahas›na olursa olsun
Yunanl›lara karfl› koymak gerekir.
Yunanl›lar›n iflgal eyledi¤i memleket-
ler halk› için savafla giriflmek farz-›
âyindir. ‹flgâle u¤ramayan memle-
ketler için de farz-› kifâyedir. Ben fet-
va veriyorum, silâh ve cephane azl›-
¤› veya yoklu¤u hiçbir zaman kavga-
ya engel olmayacakt›r. Hiç savunma

arac› olmayan bir Müslüman dahi,
yerden üç tafl alarak düflmana atma-
ya mecburdur”.

Denizli’den yükselen bu aç›k ve
imanl› ses, derhal etkisini göstermifl-
tir, Nitekim milis kuvvetler, Yörük Ali
ve Demirci Efelerin oluflturdu¤u Men-
deres Cephesi’ni kurmufl; eli silah tu-
tan, gönüllü vatanseverler bu cephe-
ye kat›lm›fllard›r, Türk Askeri’nin des-
te¤indeki bu gönüllüler, Yunan güçle-
rini asla Denizli’ye sokmayacaklard›r.
12 Temmuz 1919’da Denizli Müda-
faa-i Hukuk ve Redd-i ‹lhak Cemiyeti
kald›r›larak “Heyet-i Millîye” kurul-
mufltur. Bu arada Sivas Kongresi’ne
(4 Eylül 1919) Denizli Sanca¤›’n›
temsilen Belevli Yusuf Bey, Ali Necip
Bey, Helvac›zade Mehmet Efendi,
Dalamanl›zade Mehmet fiükrü Bey
kat›lm›fllar, bu kongrede 4 delegeyle
temsil edilen tek il, Denizli olmufltur.

Denizli ili, askerlik, ekonomi, sa-
nat, kültür ve daha birçok alanda pek
çok de¤erler yetifltirmifltir. Bu de¤er-
lerimizden baz›lar›n› sizlere hat›rlat-
mak gerekirse,

Merkez Efendi; Kanunî dönemi-
nin ünlü bilginlerinden ve evliyalar›n-
dan olan Merkez Efendi, tüm yafla-
m›n›, bilim, hay›r, imar, fakir ve zay›f-
lar› himaye yolunda geçirmifltir.

Ahmet Hulûsi Efendi; Ege Böl-
gesi’nde Kuvây-› Millîye ve Millî Mü-
cadele hareketlerinin mihrak›n› olufl-
turan Ahmet Hulusi Efendi, Padiflah
Vahdettin’e “Redd-i ‹lhak” telgraf› çe-
kerek “düflman› memlekete sokma-
mak için ölünceye kadar savunaca-
¤›m› beyan ederim” demifltir.

‹brahim Çall›; Birçok de¤erli ese-
ri bulunan ünlü ressam, Denizli’nin
çok tan›nan sanatç›lar›ndan biridir.

HAKAN BA⁄RIAÇIK
Denizli fiube Müdürü

24.09.1968’de Denizli’nin Buldan ilçesinde do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Buldan’da
tamamlad›. 1991 y›l›nda Gâzi Üniversitesi ‹ktisadî ve ‹dârî Bilimler Fakültesi ‹ktisat Bölü-
mü’nden mezun olmufltur.

1995 y›l›nda Pamukbank Denizli fiubesinde, mâli kontrol yetkilisi olarak çal›flma
hayat›na bafllad›. 1997-2001 y›llar› aras›nda Toprakbank Denizli fiubesinde kurumsal
pazarlama yetkilisi, 2001-2004 y›llar› aras›nda ise D›flbank Denizli fiubesinde portföy
yetkilisi olarak görev ald›. Ba¤r›aç›k, 2004 Temmuz ay›nda Albaraka Türk ailesine
kat›lm›flt›r. 
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Selahaddin P›nar; Türk Müzi¤i-
nin önemli bestekârlar›ndan biri olan
Selahaddin P›nar, birçok bestesiyle,
Denizli’mizin sesi olmufltur.

Özay Gönlüm; Derledi¤i, çal›p
söyledi¤i türküleri, taklit yetene¤i,
flovmenli¤i, anlatt›¤› hikâyeleri, f›kra-
lar›, mahallî flivesiyle folklörümüzü
sunuflu ile gönüllerde taht kurmufltur.

Mehmet Tahran Toker; Bas›lm›fl
22 kitab›, inceleme çal›flmalar› ve
çeflitli dergi-gazetelerde yazd›¤› ma-
kaleleriyle Denizli kültürüne daima
hizmet etmifltir.

Ve daha sayamad›¤›m›z niceleri-
ni yetifltirmifl olan ilimiz, hâlen de bir-
çok de¤erin yetiflti¤i, üniversitesi,
kültür ve sanat merkezleri, sosyal
hayat› ile örnek bir kent olarak h›zla
geliflmektedir.

Denizli, millî mücadelede göster-
di¤i kahramanl›¤a benzer bir kahra-
manl›¤› günümüzde de sergilemifl,
güçlü ekonomisi ile ülkemizin en ön-
de gelen illerinden biri olmufltur.

Denizli’nin ülkemizin ve dünyan›n
en önemli ticaret merkezlerinden biri
hâline gelmesini sa¤layan dokuma-
c›l›k, ilk olarak Romal›lar zaman›nda
görülmüfl, Anadolu Selçuklular ve
özellikle Osmanl› döneminde en ihti-
flaml› devrini yaflam›flt›r.

‹limizin sanayiindeki çeflitlilik, Ana-
dolu Selçuklular’la birlikte bafllam›flt›r.
O y›llarda Âhi Gayser, Yeflilyuva’ya
yerleflerek deri sanayiini kurmufltur.
K›sa bir süre sonra Âhi Evran dericili-

¤i Denizli merkezine tafl›m›fl, daha
sonra bu ifli Âhi Sinan’a b›rakm›flt›r.
Âhilik terbiye ve e¤itimi, Denizli’de
birçok ifl kolunun geliflmesinde önem-
li rol oynam›fl, sayesinde sa¤lam ka-
rakterli, dürüst, ilkeli, ç›rakl›k aflama-
s›ndan geçerek ifl hayat›na bafllayan,
esnaf kitlesi do¤mufltur. Bugün hâlen
ülkemizin kösele ihtiyac›n›n % 70’i ili-
mizden karfl›lanmaktad›r. Ayakkab›
sanayiinin yayg›nlaflmaya bafllad›¤›
1970’li y›llara kadar Beykoz Sümer-
bank Fabrikas›’n›n tek rakibi Yeflilyu-
va kasabas›yd›. Yörede bugün de
ayakkab› üretimi devam etmektedir.
Denizli’de tekstilin bafllang›c›ndan
bugüne Buldan’da sofra örtüleri, hav-
lu, tülbent, ipekli ifller, nak›fll› ve çe-
yizlik ürünler dokunmufl, Babada¤’da
çarflaf, kaput bezi gibi tekstil ürünleri
üretilmifl, Tavas-K›z›lcabölük’te men-
dil, iç çamafl›rl›k ve gömleklik bez
üretimi, Tavas-Nikfer’de pamuklu el-
biselik kumafl üretimi yap›lm›fl ve hâ-
len de yap›lmaktad›r. ‹limizin daha bir
çok bölgesinde yüzy›llar boyu bir çok
sektörde faaliyet gösterilmifl ve hâlen
ayn› bölgelerde ayn› faaliyetler de-
vam etmektedir.

Tekstil, ‹l nüfusunun yaklafl›k
% 40’›na y›llarca istihdam yaratm›fl,
Denizli’nin sanayi kenti olmas›n› sa¤-
lam›fl, di¤er sektörlerin geliflmesinde
de büyük rol oynam›flt›r. Denizli, teks-
til sektörünün yan›s›ra 40’a yak›n had-
dehanenin üretti¤i yass› demir mâ-
mûlleri sayesinde bu konuda ülkemiz-

de merkez olmufl, 70’e yak›n mermer
fabrikas›nda üretilen traverten, beyaz
ve renkli mermerleriyle dünya paza-
r›nda yerini alm›flt›r. Bunlar›n yan›s›ra
elektrik kablosu, yem, cam, paslan-
maz çelikten ev eflyalar›, ambalaj, c›-
vata, kimya ve benzeri daha birçok
sektörde söz sahibi konumda önemli
bir ticaret merkezi haline gelmifltir.

1986 y›l›nda 5 sanayi kuruluflu ile
üretime bafllanan Denizli Organize
Sanayi Bölgesi, bugün 131 firma ile,
enerji santrali, ar›tma tesisi, konfe-
rans salonu ve daha birçok imkân›
ile ülke ekonomisine büyük katk›lar
sa¤layan ve ülkemizin d›fla aç›lan
kap›lar›ndan biri halini alm›fl, her yö-
nüyle örnek teflkil etmektedir. Her y›l
gerçeklefltirilen 1 milyar dolar›n üze-
rindeki ihracat›n önemli bölümü De-
nizli OSB’den gerçeklefltirlimektedir.

Öte yandan her türlü alt yap›s›y-
la 1997 y›l›nda tamamlanm›fl ve bir-
kaç firman›n faaliyet gösterdi¤i Çar-
dak Özdemir Sabanc› Organize Sa-
nayi Bölgesi yat›r›mc›lara ev sahip-
li¤i yapabilmek için bir k›v›lc›m bek-
lemektedir.

‹limizde mermer ve deri sektörleri
içinde OSB’ler kurma giriflimlerinde
mesafe al›nm›flt›r. Gerçekleflmeleri
hâlinde da¤›n›k durumdaki sanayi
kurulufllar›n›n bir araya gelip s›k›nt›-
lar›n›n güç birli¤i ile çok daha rahat
çözülece¤i bir gerçektir. ■

* Denizli fiube Müdürü
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Türkiye’de faizsiz bankac›l›¤›n ilk
uygulamalar›n› hayata geçiren Alba-
raka Türk, flubeleflme çal›flmalar›na
yurdun dört bir taraf›nda açt›¤› flube-
ler vas›tas›yla devam ediyor. “Faiz-
siz Kazanç” slogan›yla 1980’li y›lla-
r›n ilk yar›s›ndan itibaren hayat›m›za
giren Albaraka Türk hizmet zincirinin
yeni halkalar›na Üsküdar, Sahray›-
cedit ve ‹mes’i ekledi.

ÜSKÜDAR fiUBEM‹Z
07.10.2004

Üsküdar, bu ülkeye sadece mi-
marî zenginli¤iyle ya da Türk Edebi-
yat›na verdi¤i ilhamla damgas›n›
vurmakla kalmam›fl; ayn› zamanda
yüzy›llar boyunca ‹stanbul ile Anado-
lu’yu gerek kültürel anlamda, gerek-
se ekonomik anlamada birbirine
ba¤layan önemli bir kavflak noktas›
olmufltur. 500.000’i aflk›n nüfusuyla
Üsküdar, bu günün ve gelece¤in
ekonomik de¤eridir.

Üsküdar, sadece ekonomik po-
tansiyeli olan bir belde de¤il, yanya-
na dizilmifl kilise ve camileriyle bir
hoflgörünün de sembolüdür.

Üsküdar, korular›, köflkleri, yal›la-
r›, camileri, sinagog ve kiliseleriyle,
‹stanbul’un siluetini yans›tan doku-
suyla bir medeniyetler merkezidir. 

Yahya Kemal’in;
Üsküdar. Bir ulu rü’yay› görenler flehri,
Seni g›ptayla hat›rlar vatan›n her flehri. 

dizelerinde de belirtti¤i gibi, Türki-
ye’nin her bölgesinin g›pta ile bakt›¤›
gelece¤in yerleflim merkezidir. 

Albaraka Türk, bir çok flehrimiz-
den daha büyük bir ekonomik potan-
siyeli içinde tafl›yan ve Türkiye’de
âdeta marka olmufl bu güzide ilçemi-
ze, faizsiz bankac›l›k prensipleriyle
hizmet vermek amac›yla, burada ye-
ni bir flube açmaya karar verdi. 

SAHRAYICED‹T fiUBEM‹Z
15.12.2004

Sahray›cedit fiubemiz, Albaraka
Türk’ün ‹stanbul’da 16., Türkiye ge-
nelinde ise 36. “bereket kap›s›” ola-
rak hizmete girdi. Bu yeni Bereket
kap›m›z›n amac› da, flimdiye kadar
oldu¤u gibi, istikrarl› ve güvenilir
ad›mlarla hareket ederek, Albara-
ka’n›n size art›k tan›d›k gelen hizmet
kalitesini dostlar›na ulaflt›rabilmek.

Albaraka Türk’ün, hizmet a¤›n›
daha da geniflleterek ‹stanbul’da
açt›¤› 16. Sahray›cedit (Erenköy),
bugün oldu¤u gibi geçmiflte de
köflkleri ve konaklar›yla birlikte her-
kesin örnek gösterdi¤i bir ilçe. Alt
yap›s› tamamlanm›fl düzenli ve mo-
dern yaflam alanlar›yla, e¤itim ku-
rumlar›yla, kültür ve al›fl-verifl mer-
kezleriyle, sadece çevresinde de¤il,
‹stanbul’un tamam› için çekim mer-
kezi haline gelmifltir. K›saca, bu böl-
ge dün oldu¤u gibi, bugün de örnek

Yeni fiubelerimiz
Gelece¤e Aç›lan

Yeni fiubelerimiz

Üsküdar fiube aç›l›fl›nda 
Dr. Adnan Büyükdeniz ve Sn. Korkut Özal

Üsküdar fiube aç›l›fl›ndan bir görünüfl

Genel Müdürümüz, Sahray›cedit fiubesi, 
aç›l›fl konuflmas›n› yaparken

Türkiye’de faizsiz bankac›l›¤›n ilk uygulamalar›n› hayata geçiren Albaraka Türk, flubeleflme çal›flmalar›na
yurdun dört bir taraf›nda açt›¤› flubeler vas›tas›yla devam ediyor. “Faizsiz Kazanç” slogan›yla 1980’li

y›llar›n ilk yar›s›ndan itibaren hayat›m›za giren Albaraka Türk, hizmet zincirinin 
yeni halkalar›na Üsküdar, Sahray›cedit ve ‹mes’i ekledi.
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yaflam merkezi kimli¤ini muhafaza
edebilmifltir.

‹stanbul’un bu güzide beldesin-
de, kendisine gösterilen “güven ve
sevgiye lây›k olman›n” önemini bile-
rek, müflterilerine faizsiz bankac›l›k
prensipleriyle en iyi hizmeti vermek,
Albaraka Türk’ün birinci önceli¤i
olacak.

Bu bölgelerde var olan mevduat
potansiyelini bölge ekonomisine ka-
zand›rmak üzere aç›lan flubelerimi-
zin aç›l›fl töreninde ifl ve siyaset dün-
yas›ndan bir çok tan›d›k yüzle bera-
ber, müflterilerimiz de bizleri yaln›z
b›rakmad›lar. 

Aç›l›fl töreninde, “seçkin ve cofl-
kulu” bir dinleyici kitlesine hitap eden
Genel Müdürümüz Dr. Adnan Büyük-
deniz; bir kurumda bulunmas› gere-
ken “dinamik, etkin ve güvenilir” ilke-
leri; Albaraka Türk ekseninde anlata-
rak, özetle flunlar› söyledi: 

“Bir Kuruma güven kazand›ran
hususlardan biri sermaye ve ortakl›k
yap›s› ise, di¤eri de takip etti¤i yöne-
tim politikalar›d›r. Biz Albaraka Türk
olarak, sermaye ve ortakl›k yap›m›z
kadar, takip etti¤imiz ihtiyatl› yönetim
politikalar›m›z ve mâlî yap›m›z›n
sa¤laml›¤› ile sizlerin tasarruflar›n›
güvenli bir flekilde büyütecek, iflleri-
nizi gelifltirmeniz için kaynak sa¤la-
yaca¤›z.

Biz Albaraka Türk olarak bugüne
kadar “söyledi¤imiz gibi olmak ve
oldu¤umuz gibi görünmek” taahhü-
dümüze bundan böyle de ba¤l› ka-
laca¤›z. En önemlisi faizsiz esasta
çal›flma taahhüdümüzün arkas›nda
olaca¤›z.”

‹MES fiUBEM‹Z
08.02.2004

8 fiubat Sal› günü aç›l›fl›n› yapt›-
¤›m›z ‹mes fiubemiz Albaraka
Türk’ün ‹stanbul’daki 17. Türkiye ge-
nelinde de 37. flubesi olma özelli¤ini
tafl›yor

1971 y›l›nda temeli at›lan ve
1986 y›l›nda hizmete giren ‹mes,

içinde bar›nd›rd›¤› 150 sosyal tesisi,
7.000 civar›nda çal›flan› ve 50 de¤i-
flik alanda faaliyet gösteren 1.000’e
yak›n iflyeriyle, sadece ‹stanbul’da
de¤il, Türkiye’de de örnek gösterebi-
lecek bir site. 

‹mes’in de içinde bulundu¤u bu
bölge, 1975’li y›llarda flehrin d›fl›nda
kalan ve kimsenin yerleflim yapma-
d›¤› bir bölgeydi. 30 y›l sonra flehrin
en önemli merkezlerinden biri hâli-
ne gelmifl durumda. Çok yak›n bir
zamanda ‹mes’teki istihdam kapasi-
tesinin 15-20 bin kifliyi bulmas› bek-
leniyor. Çünkü bu bölge hayata ge-
çirilmeyi bekleyen yeni projelerle
gelece¤in sanayi sitesi olmaya da
aday.

Aç›l›fla Ümraniye Kaymakam›
Zübeyir Kemelek, Ümraniye Beledi-
ye Baflkan› Hasan Can, ‹mes Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Cemalettin Özel,
Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üye-
leri ve genifl bir misafir toplulu¤u ka-
t›ld›. Albaraka Türk Genel Müdürü
Dr. Adnan Büyükdeniz aç›l›flta yapt›-
¤› konuflmada;

“Bugün buraya, ‹mes ve çevre
bölgelerde üreten, yat›r›m yapan ve
istihdam yaratan ifladamlar›m›za fa-
izsiz bankac›l›k prensipleri do¤rultu-
sunda kaynak sa¤lamaya ve hizmet
vermeye geldik.

Yeni bir “Bereket Kap›s›” aç›l›fl›n-
da hava flartlar›n›n oldukça zor oldu-
¤u bu günde, bizleri yaln›z b›rakma-
yarak bu heyecan›m›z› bizlerle pay-
laflt›¤›n›z için en kalbi duygularla
flükranlar›m›z› ifade ederiz. Hofl gel-
diniz, fleref verdiniz.

Bu bereket kap›s›n›n temel ama-
c› da flimdiye kadar oldu¤u gibi, istik-
rarl› ve güvenilir ad›mlarla ilerlemek,
faizsiz kazanc› ve Albaraka’n›n size
art›k tan›d›k gelen hizmet kalitesini
dostlar›m›za ulaflt›rmak olacakt›r.

Bu mütevaz› davetimize kat›ld›¤›-
n›z için tekrar flükran ve takdir hisle-
rimizi ifade eder, ‹mes fiubemizin
hepimize “bereket kap›s›” olmas›n›
dilerim” dedi. ■

Sahray›cedit fiubesi’nden bir görünüfl

‹mes fiubesi aç›l›fl›nda Ümraniye Kaymakam›
Zübeyir Kemelek, Ümraniye Belediye Baflkan›
Hasan Can ve ‹mes Yönetim Kurulu Baflkan›

Cemalettin Özel

‹mes fiubesi aç›l›fl›nda Ümraniye Belediye
Baflkan› Hasan Can

‹mes fiubesi çal›flanlar› bir arada

Sahray›cedit fiubesi çal›flanlar› bir arada



ALBARAKA TÜRK31

haberlerhaberler

ALBARAKA TÜRK fi‹MD‹
TÜRK‹YE’N‹N 2300 NOKTASINDA

Faizsiz bankac›l›¤› Türkiye’ye getiren
Albaraka Türk, 20. hizmet y›l›na ortak
nokta üyesi olarak girdi.

1985 y›l›nda faizsiz bankac›l›k uygu-
lamas›na bafllayan Albaraka Türk, “Or-
tak Nokta” üyeli¤i ile birlikte 2300’ün
üzerindeki ATM’den de hizmet sunmaya
bafllad›.

Ortak nokta üyeli¤i ile birlikte Albara-
ka Türk müflterileri, TL/YTL câri hesapla-
r›ndan nakit çekimi ve TL/YTL câri he-
saplar›na ait bâkiye sorma ifllemlerini
gerçeklefltirebilecekler.

Yeni uygulamayla birlikte Albaraka
Türk hizmeti, 7 gün 24 saat kesintisiz ve
daha yayg›n olarak Türkiye’nin dört bir
taraf›nda devam edecek.

Ortak Noktaya Üyesi 

Özel Finans Kurumlar› ve Bankalar

A Bank, Albaraka Türk, Anadolu Bank,

Anadolu Finans, Asya Finans, Bank Europa,

Citibank, Deniz Bank, Family Finans, Finans

Bank, HSBC, Kuveyt Türk, MNG Bank, Oyak

Bank, fieker Bank, Türk Ekonomi Bankas›,

Tekfen Bank, Tekstilbank.

ALBARAKA TÜRK KOB‹’LERE
DESTE⁄‹N‹ ARTTIRIYOR

Albaraka Türk, küçük ve orta ölçekli ifl-
letmelere kulland›raca¤› krediler için Kredi
Garanti Fonu (KGF) ile iflbirli¤i yapt›. 

1991 y›l›nda kurulan ve ana faaliyeti
KOB‹’lerin Bankalardan kulland›¤› kredi-
lere verdi¤i garanti/kefaletlerle teminat
sa¤lamak olan KGF, birlikte çal›flt›¤›

7 banka ve güçlü sermaye yap›s›yla fa-
aliyetlerini her geçen gün gelifltirmektedir.

KGF ile Albaraka Türk aras›nda
22.10.2004 tarihinde yap›lan protokol;
yeterli teminat› olmayan KOB‹’lere Alba-
raka Türk’ün Özel Finans Kurumlar›
mevzuat›na göre kulland›raca¤› her türlü
nakdî ve gayrinakdî finansman/kredi için,
bundan böyle teminat olarak KGF kefa-
leti kullanmas›n› mümkün hâle getiriyor.

Albaraka Türk, KGF ile çal›flan ‹lk
Özel Finans Kurumu olma özelli¤i tafl›yor.

ÖZEL F‹NANS KURUMLARI
FUTBOL TURNUVASINDA SONA

YAKLAfiILIYOR
Özel Finans Kurumlar› Birli¤i’nin dü-

zenledi¤i geleneksel futbol turnuvas›n›n
üçüncüsü bafllad›. Turnuvaya Albaraka
Türk, Anadolu Finans, Asya Finans, Fa-
mily Finans ve Kuveyt Türk kat›l›yor. Maç-
lar çift devreli lig usulüne göre yap›l›yor. 

Özel finans kurumlar› birli¤inden tur-
nuva ile ilgili yap›lan aç›klamada: “Bu ve
benzeri organizasyonlar, birlik çat›s› al-
t›nda farkl› kurumlarda çal›flan insanlar›n
birbirlerini daha yak›ndan tan›malar›na
ve kaynaflmalar›na vesile olmaktad›r. Ay-
r›ca çal›flanlar›n yo¤un ifl temposu d›fl›n-
da, bu flekilde yararl› etkinliklere yönlen-
dirilerek daha sa¤l›kl› bir hayat sürmele-
rine katk›da bulunulmaktad›r” denildi.

ÖZEL F‹NANS KURUMLARI 
“TEK NOKTA”DA B‹RLEfiT‹

Art›k 5 özel finans kurumu da “Tek
Nokta” üyesi. K›sa bir süre önce hayata
geçen uygulama ile bütün özel finans
kurumlar› ATM’leri tek nokta üyesi oldu.
Bundan böyle özel finans kurumlar› üye-
lerinin bütün müflterileri herhangi bir
özel finans kurumu ATM’sinden ifllem
yapabilecekler. 

Türkiye genelinde toplam 240 flube
ile yayg›n bir ATM a¤›na sahip olan özel

finans kurumlar›, tek nokta hizmetiyle
birlikte müflterilerine ça¤a uygun etkin ve
h›zl› bir hizmet alabilme olana¤› sunmufl
oluyor. 

ALBARAKA TÜRK’ÜN PAZARLAMA
GÜCÜ ARTIYOR

Kurumsal pazarlama çal›flmalar›na
verilen önem do¤rultusunda aç›lan s›-
navlar sonucunda kurumumuza 69 yeni
pazarlama uzman yard›mc›s› arkadafl
kat›lm›fl bulunuyor. Bu arkadafllardan
34’ü önce teorik, ard›ndan da ald›klar›
yo¤un ve kapsaml› iflbafl› uygulamalar›
e¤itimleri sonucu, çeflitli flubelerimizde
görevlendirilmifllerdir. Di¤er arkadafllar›-
m›z ise, hâlen iflbafl› uygulamalar› e¤i-
timlerine devam etmektedir.

E¤itimlerini tamamlay›p Albaraka
Türk ailesine kat›lan ve kat›lacak olan
kurumsal pazarlama uzman yard›mc›s›
arkadafllara görevlerinde baflar›lar diliyor
ve kendilerinden Albaraka Türk’ü en iyi
flekilde temsil etmelerini bekliyoruz.

Haberler
Albaraka’dan

Haberler
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haberlerhaberler
ALBARAKA TÜRK MUHAB‹R
‹L‹fiK‹LER‹N‹ GEL‹fiT‹RMEYE
DEVAM ED‹YOR

Albaraka Türk, müflterilerinin d›fl tica-
ret ifllemlerini süratli ve kaliteli bir flekilde
yürütmek için yurt d›fl› muhabir banka
a¤›n› geniflletmeye ve derinlefltirmeye
devam ediyor. D›fl ‹fller Müdürlü¤ü muha-
bir iliflkiler servisimiz taraf›ndan yürütülen
oryantasyon ve e¤itim program› çerçeve-
sinde, çeflitli ülkelerden muhabir banka
temsilcileri kurumumuza davet edilerek
birebir yap›lan görüflmelerle, Kurumumu-
zun d›fl ticaret ifllemlerinin yürütülmesin-
de rolü olan, yurt d›fl› muhabir banka a¤›-
n›n›n geniflletilmesine çal›fl›lmaktad›r.

Bu program kapsam›nda 9-16 ocak
2005 tarihleri aras›nda “Albaraka Ban-
king Group”un çat›s› alt›nda bulunan Tu-
nus’taki muhabir bankam›z Beit Ettamwil
Tounsi, Saudi ‹thalât Akreditifleri Sorum-
lusu Mondher Khalsi kurumumuza davet
edildi.

Albaraka Türk, Tunus’taki Beit Ettam-
wil Tounsi Saudi’yi Kuzey Afrika co¤raf-
yas›na aç›lan bir pencere olarak görüyor
ve bölgedeki etkinli¤ini bu yolla artt›rma-
y› hedefliyor.

K‹PTAfi 5. ETAP KONUT
KAMPANYASI’NDA
ALBARAKA TÜRK BEREKET‹

Faizsiz finans bankac›l›¤›n›n Türki-
ye’deki ilk ve öncü kuruluflu olan Albara-
ka Türk 5. Etap Kiptafl Konut Kampanya-
s›’na, çal›flmalar›yla damgas›n› vurdu.
Kampanya kapsam›nda ‹stanbul Fesha-
ne’de 23 - 26 Aral›k 2004 tarihleri aras›n-
da düzenlenen çekilifl organizasyonunda
stand açan Albaraka Türk, kat›l›mc›lar
taraf›ndan büyük bir ilgiyle karfl›land›. 

K‹PTAfi (‹stanbul Konut ‹mar Plan
Turizm Ulafl›m Sanayi ve Tic. A.fi.) tara-
f›ndan yap›lacak olan projede (95, 115,
135, 150 ve 193 m2) toplam 3.716 adet
konut sat›fla ç›kar›ld›. Sat›fla sunulan ko-
nutlara, yine Baflakflehir bölgesinde ya-
flayan ve yak›n bölgelerden gelen bafl-
vurular ço¤unluktayd›.

5. etap sat›fl kampanyas›na özel bir
önem vererek haz›rlanan Albaraka Türk,
stand çal›flmalar› d›fl›nda televizyon, ga-
zete ve radyolarda yer alan reklâmlar›yla
da bu ilginin oluflmas›nda önemli bir rol
oynad›.

ALBARAKA TÜRK YAYINLARINA
YEN‹ B‹R K‹TAP EKLEN‹YOR
“M‹MAR S‹NAN”

Albaraka Türk, Türk-‹slâm mimarî sa-
nat›n›n yetifltirdi¤i ve dünyan›n gelmifl
geçmifl en önemli mimarlar›ndan olan
Mimar Sinan’› konu alan ve Turgut Can-
sever imzas› tafl›yan bir yay›n›n haz›rl›k-
lar›na bafll›yor. 

Mimar Sinan (1490-1588), ortaya
koydu¤u eserlerle, bugün bile, gerek yurt
içinde, gerekse yurt d›fl›nda çok önemli
ve sayg›n bir yere sahip. Aralar›nda Seli-

miye ve Süleymaniye gibi dünyan›n en
muhteflem abideleri kabul edilen birçok
caminin de bulundu¤u, alt› yüzden fazla
eseri, Osmanl› topraklar› üzerinde inflâ
etmifltir. 

Albaraka Türk olarak, bizler de, böy-
le önemli bir flahsiyeti; gelecek kuflakla-
r›n da tan›mas› ve anlamas› için bu eseri
yay›na haz›rlaman›n engin k›vanc›n›
yafl›yoruz. 

ALBARAKA TÜRK HAT YARIfiMASI
DÜZENL‹YOR

‹slâm esteti¤ini yans›tan en önemli
sanat dallar›ndan biri olan hat sanat›n›n
yaflat›lmas›, gelifltirilmesi ve toplumda
yayg›nlaflt›r›lmas› için Albaraka Türk, an-
laml› bir giriflimle, bu sanata gönül ve-
renleri bir araya getirecek bir yar›flma
düzenliyor. 1400 y›ll›k tarih yolculu¤u

içinde, tafl›d›¤› de¤erler yönünden her
zaman gündemimizde var olan bu sana-
ta ilgi duyanlar, teflvik edilerek, özgün
hat sanat› eserlerinin ortaya ç›kmas› ve
yeni kuflaklar›n da bu sanat dal›ndan ha-
berdar edilmesi hedeflenmektedir. 

Yar›flma befl ayr› dalda yap›lacak.
Her dalda yap›lan seçim sonras› ilk üç
esere çeflitli para ödülleri verilecek. Ayr›-
ca jürinin uygun bulaca¤› eserler Albara-
ka Türk özel ödülünü kazanacak.

Yar›flmaya son eser gönderme tarihi
15 Eylül 2005 olup, sonuçlar 10 Ekim
2005 tarihinde aç›klanacak. Yar›flmaya
kat›lmak isteyenler Albaraka Türk ‹dârî ‹fl-
ler Müdürlü¤ü’nden genifl bilgi alabilirler. 

20. YIL ETK‹NL‹KLER‹ 
‹LKBAHARDA BAfiLIYOR

Faizsiz finans bankac›l›¤›n›n Türki-
ye’deki öncü ve köklü kuruluflu Albaraka
Türk 20. kurulufl y›l dönümü etkinlikleri-
ne ilkbaharda bafll›yor. Türkiye’de faiz-
siz bankac›l›k uygulamalar›n› bafllatan
ilk özel finans kurumu olan Albaraka
Türk müflterilerinden ald›¤› güvenle 20.
y›l›na gelmifl bulunuyor. Yenili¤in haber-
cisi ilkbahar ile birlikte bafllayacak bu
anlaml› ve önemli
etkinliklerle Alba-
raka Türk çal›-
flanlar›, ve
müflterileri
Türkiye’de
faizsiz ban-
kac›l›k bay-
ra¤›n› gu-
rurla tafl›ma-
n›n anlam ve
önemi dile geti-
rerek, “Albarakal› ol-
ma” kültürünün coflku ve he-
yecan›n› toplumla paylaflmay› amaç-
lamaktad›rlar. 



 

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

Yemen!
Ah!
Yemen!...
Mehmed Niyazi

Türk tarihini inceledi¤imizde, milletimizin
gelece¤ine yön veren tarihsel k›r›lma noktala-
r›na flahit olmaktay›z. Malazgirt savafl› sonras›
Anadolu’ya ilk ad›m at›fl›m›z, Y›ld›r›m Baye-
zit’in Ankara Savafl› sonras› bafllayan fetret
dönemi, ‹stanbulun’un fethi ile yeni bir ça¤a
bafllang›ç yapmam›z, varl›k ve yokluk müca-
delemiz olan Çanakkale ve Kurtulufl Savafllar›,
ilk düflündü¤ümde akl›ma gelen birkaç tarihsel
dönüm noktas›d›r. Bunlar›n aras›nda yer alma-
s› gereken bir tarih daha var asl›nda. Verdi¤i-
miz kay›plar ve yaflanan ihanetlerden dolay›,
çok fazla tarihî kaynaklar›m›za konu olamasa
da, Çanakkale’de flehit olarak b›rakt›¤›m›z bir
nesil gibi, onbinlerce genç Türk evlâd›n› flehit
verdi¤imiz Yemen.

“Yemen! Ah! Yemen... Mehmet Niyazi’nin
tarihî gerçeklerden yola ç›karak haz›rlad›¤› bir
roman. “Çanakkale Mahfleri” isimli çal›flmas›,
haftada birkaç bask› yaparak yüzbine yak›n
sat›fl rakam›na ulaflm›flt›. Alt› y›lda tamamla-
nan eser Ötüken yay›nlar›ndan ç›km›fl. Kita-
b›n arkas›nda yer alan notta flu gerçeklere
iflaret ediliyor:

“Bir zamanlar endifleyle, elemle and›¤›m›z
Yemen, say›s›z gencimize mezar oldu. Y›llarca
“Gece bir ses geldi derinden derinden/ Beni mi
ça¤›rd› Yemen çöllerinden” diyen yaflmakl› k›z-
lar›m›z›n yürekleri orada çarpard›. Cihan bili-
yorki, hiçbir milletin evlâtlar›, onlar›n flartlar›n-
da, onlar gibi savaflmad›; destanlar›n en doku-
nakl›s›n› arkalar›nda b›rakmad›. Ne hazindirki;
flimdi o ›ss›z vâdilerde, engin çöllerde ne me-
zar tafllar›, ne de ziyaretçileri var...

Tarih, “Yemen’de ölen Türklerin say›s›n›
bilmiyor, ö¤renmekten de korkuyor” derlerken
nesillerce süren dram›m›z› anlat›yorlar; fakat
hiçbir dram, unutmak ve unutulmak kadar
dramatik de¤ildir.”

“Buras› Hufltur yolu yokufltur” diyerek her
nesilden Türk insan›n› duygulanarak söyledi¤i
o meflhur Yemen türküsünün anlatt›¤› olaylar›
ve Yemen’i yaflamak için kitab› ald›¤›n›zda, Ye-
men konusunda flimdiye dek yaflad›¤›m›z bil-
gisel zaafa hay›flanmadan edemeyeceksiniz.

SOLDAN SA⁄A
1) Osmanl› hanedan›n IV. padiflah›  2) Mesafe, uzakl›k – Anadan do¤ma kör, ekme – Bir ülke ya
da flehir halk› 3)  Olay – Telli bir çalg› – Allah’›n insana vermifl oldu¤u en büyük nimet, düflünme
gücü  4) Kad›nlar›n ziynet eflyas› – (tersi) Anahtar, dü¤me gibi tak›l›p ç›kar›labilen bir parça
yard›m›yla çal›flan kapatma âleti  5) Hac mevsimi d›fl›nda Kâbe'yi ve Mekke'nin di¤er kutsal
yerlerini ziyaret etme – Bile bile, isteyerek, kas›tl›  6) ‹slâm öncesi Kâbe’deki büyük putlardan biri
– Bor madeninin simgesi – Dâhil, d›fl karfl›t› – ‹nce sesli bir say› eki – Island›¤› zaman kolayca
biçimlendirilebilen yumuflak ve ya¤l› toprak  7) Yan›nda tafl›nan yiyecek – Yüzy›l – Akabe .........
8) Bir nota – Anlam – Çok geliflmifl  9) Bir fleyin olmas›na veya belli bir hâlde bulunmas›na yol açan
fley – Hisse  10) Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaflayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
– Bir bilim veya sanat kolunda ayr› nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya ak›m, okul – (tersi) Bir
damar  11) Bayram (eski Türkçe) – ‹lgi çekici  12) Temize ç›karma, aklama – Karadeniz Bölgesi’nde
bir futbol tak›m›n› simgeleyen harfler – Kendine özgü, kifliye iliflkin, kiflisel, özel  13) Durumlar,
hâller, vaziyetler – Verme, ödeme – ‹sim – Müzikte durak  14) K›saca a¤abey – Uluslararas›
gazeteciler federasyonunu simgeleyen harfler – Allah, Rap, Mevla  15) Tafla vurulup k›v›lc›m
ç›kar›lan çelik parças› – Çam gibi reçineli a¤açlar›n ya¤l› ve çabuk yanmaya elveriflli bölümü.

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) (Hayvan için) Do¤urmak – Boru içindeki bir ak›flkan›n ak›fl›n› durdurmaya veya serbest
b›rakmaya yarayan âlet, valf  2) Seciye, karakter – Geçmifl, geride kalm›fl – Eski Filistin’de bir kent
3) Bofl söz, dedikodu – Evlenme  4) Kilometrenin k›sa yaz›l›fl› – Çocu¤u olan erkek  5) ‹lkel benlik
– Ordu hizmeti  6) Gözlem evi – Kas›k – Sodyumun simgesi  7) Uzak – Hedefi tutturma – Bir ifli
yapma, yerine getirme  8) Çeflitli bahanelerle oyun ve ifl bozan – Büyük, yetiflkin, yafll›, kart – ‹nce
ve küçük bir nesne ile sert bir yere vuruldu¤unda ç›kan ses  9) Bromun simgesi – Konusu bir
araflt›rma ve soruflturma olan gazete yaz›s›  10) TV Yay›n sistemlerinden biri – Lisans üstü e¤itim
s›nav›  11) “Öyle mi” manas›nda bir ünlem – Sayg› görme, de¤erli, güvenilir olma durumu,
sayg›nl›k, prestij – Gelecek  12) (tersi) Tanr›ça – Belirti, niflan – S›r bilen  13) (tersi) Uyar› – Büyük
Çan – Sodyumun simgesi  14) S›cakla so¤uk aras› – Söz dinleme, boyun e¤me, buyru¤a uyma –
Vücuttan ç›kan yap›flkan, renksiz, tuzlu s›v›  15) Lisan – ‹nsan›n do¤umundan önce Allah (c.c.)
taraf›ndan kararlaflt›r›lm›fl olan yazg›s›.

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
Geçen say›m›zdaki bulmacan›n çözümü
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