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Ne olursa olsun ke-
sin olan bir fley var ki o
da; e¤er iflimiz kiflisel
de¤erlerimizle uyumlu
de¤ilse, mutlu ve bafla-
r›l› olamayaca¤›m›zd›r.
Para, kariyer ve kiflisel
de¤erler de¤ildir. Kifli-
sel de¤erler sonucunda
bunlara ya ulafl›r›z ya
da uzak düfleriz.

Kiflisel de¤er ve il-
kelerimize uyumlu bir
iflte çal›flmak birçok fleye bedeldir.
Ruhumuzun yer almad›¤›, yüre¤imizi
koymad›¤›m›z bir iflte baflar›, mutlu-
luk ve doyuma ulaflmak asla söz ko-
nusu de¤ildir.

Kendimiz olabilmek için ihtiyac›-
m›z olan de¤erlere sahip bir yaflam
sürdürmekle, para kazanmak için ça-
l›flt›¤›m›z bir ifl aras›nda seçim yap-
mam›z çok zordur. Zor da olsa bu se-
çimi yaparak de¤erlerimizi, duygular›-
m›z›, ruhumuzu ve yüre¤imizi iflimize
yavafl yavafl tafl›mak olmal›d›r. 

Hobimizin as›l iflimiz oldu¤unu
hayal edelim. Kim bilir belki de zaten
öyledir. Düflünün ne hissediyorsu-
nuz? Herhalde önce mutluluk ve ke-
yif, coflku ve heyecan.

E¤er yapt›¤›m›z ifl bize hobileri-
miz kadar keyif ve heyecan vermi-
yorsa, iyi yolda de¤iliz demektir. He-
yecan duymad›¤›m›z bir iflte baflar›l›
olamay›z. Mesai saatini iple çekenle-
rin aras›ndaki yerimizi al›r ve bir
oyuncu de¤il seyirci oluruz.

Peki hobilerimizin iflini yapmaya
ne dersiniz? Yapmam›z gereken fley
iflimizin kurallar›n› de¤ifltirmek de¤il-
dir. ‹flimize de¤erlerimizi, hayalleri-
mizi, heyecanlar›m›z›, coflkumuzu
ekleyerek ona anlam katmakt›r. Her-
halde bunu hepimiz yapabiliriz.

Halil C‹BRAN’›n bu konuda söy-
lediklerine kulak verelim, gerisi ken-
dili¤inden gelecektir nas›l olsa.

“Sevgi ile çal›flmak ne demektir?
Bir kumafl›, sevdi¤iniz kiflinin giy-

mesi için dokur gibi yüre¤inizden ç›-
kard›¤›n›z ipliklerle dokumakt›r. Bir
evi, sevdi¤inizin oturmas› için yap›-
yormufl gibi sevgiyle infla etmektir. Bir
meyveyi, sevdi¤inizin yemesi için ye-
tifltiriyormufl gibi tohumlar›n› flefkatle
ekmek ve ürünü nefleyle toplamakt›r.

Tasarlad›¤›n›z her fleye kendi ru-
hunuzdan bir soluk katmakt›r.

Ve kutsanm›fl bütün ölülerin etra-
f›n›zda dolaflarak sizi izlediklerini bil-
mektir. Çal›flmak sevgiyi gözle görü-
nür k›lmakt›r.

E¤er severek de¤il
keyif almadan çal›fl›-
yorsan›z, iflinizi b›rak-
man›z, bir cami kap›-
s›nda oturup nefleyle
çal›flanlardan sadaka
alman›z daha iyi olur.

Çünkü e¤er ekme¤i
kay›ts›zca yap›yorsan›z,
kar›n doyurmayan, ac›
bir ekmek yapars›n›z.

E¤er melekler gibi
flark› söylüyor, ama

flark› söylemeyi sevmiyorsan›z, in-
sanlar›n kulaklar›n› gündüzün ve ge-
cenin seslerine t›kars›n›z.”

‹flimizi sevmemiz bize fark yarat-
mada yard›m eder. Yaflamda, yapt›-
¤› iflten heyecan duyan, keyif alan
kiflilerin endiflelenmelerine gerek
yoktur. Onlar için bir ç›k›fl yolu her
zaman vard›r.

‹flimize kendimizden neler katt›¤›-
m›z› düflünün. Benli¤imizi, yüre¤imi-
zi iflimize koyuyor muyuz?

De¤erlerimizi katt›¤›m›z bir ifl ya-
flam›, potansiyelimizi yakalamam›-
za ve kendimizi aflmam›za yard›m
edecektir.

Yüre¤imizi koymad›¤›m›z her ifl
yüre¤imizi yakacakt›r. Kiflisel gelifli-
min de anahtar› iflimize yüre¤imizi
koymakt›r. ■

KAYNAK
Murat Toktam›flo¤lu, Kendine Yeni B‹r Hayat
Ismarlamak

* Risk Takip Müdürü 

Çal›flmak
Sevgiyle

Çal›flmak
Yapt›¤› iflten heyecan duyan, keyif alan kiflilerin yaflama dair endiflelenmelerine gerek yoktur. ‹flimiz hayat›m›z›n

büyük bir bölümünü kapsayan zaman dilimidir. Kimimiz sevdi¤i için çal›fl›r. ‹fli onun bir parças›d›r,
varl›k nedenidir. Kimimizse bize baflka bir seçenek sunulmad›¤›n› düflünerek çal›fl›r›z. ‹flimiz o zaman bizim için

k›skaçt›r, hayattan tat almam›z› engelleyen bir zincirdir.

K E M A L YAY L A *

kiflisel geliflimkisisel gelisim
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“F›rsatlar keldir. Karfl›n›za ç›-
k›nca onlar› sakal›ndan yakala-
y›n. Geçip gidince arkadan tuta-
mazs›n›z.”

Bu bir Bulgar atasözü. Bugü-
nün h›zla de¤iflen dünyas›nda
herkes, ama herhâlde en çok
ifladamlar› ve yat›r›mc›lar bu ata-
sözünün de¤erinin fark›nda olsa-
lar gerek. Kalabal›¤›n içinden,
günlük telafllar›n aras›ndan nadi-
ren kafas›n› uzat›verir bir f›rsat,
ço¤u zaman sadece bir an için.
‹flte o an, o f›rsat› yakalamak için
tek bir flans›n›z vard›r. Zira bir an
sonra geçip gidecek ve siz de
onu arkas›ndan yakalayabilecek
hiçbir imkân bulamayacaks›n›z. 

‹nan›yoruz ki bugün bir f›rsatla
karfl› karfl›ya kald›¤›m›z o an› yafl›yo-
ruz. Ekonomisi istikrar kazanan ve d›-
fla aç›lan bir Türkiye’yi, Türkiye’nin
son dönemdeki en h›zl› geniflleyen
pazarlar›n› ve yeni yat›r›m alanlar›
arayan Körfez sermayesini selâml›-
yor bu f›rsat.

Türk ve Arap ifl dünyas›n› ortak bir
ticaret ve yat›r›m ortam›na tafl›yan bu
flartlar›n k›ymetini iyi anlamak için
Türkiye ile Arap ifl dünyas› aras›nda-
ki ticarî iliflkilerinin geçmifline k›saca
bakmak faydal› olacakt›r.

1970’li y›llar›n bafl›nda Türkiye’nin
Arap ülkelerine ihracat›n›n boyutu to-
pu topu 47 milyon $ seviyesinde idi.
Bunun ancak 8 milyonu Kuzey Afrika
ve Sudan’a yönelikti. Türkiye’nin top-
lam ihracat›n›n üç kat artt›¤› bir on
sene sonra Arap dünyas›na yap›lan
ihracat›n yedi kat artm›fl oldu¤unu
görüyoruz. Türkiye’nin bafll›ca ithal
girdisi olan ve h›zla fiyat› artan petrol

sebebiyle bu mal›n ithalat tutar›n›n
her sene dolar baz›nda yaklafl›k % 30
artt›¤›n› görüyoruz. Özetle bu y›llarda
Türk-Arap ticarî iliflkilerinin ihtiyaca
binaen ve karfl›l›kl› menfaat ad›na ge-
liflti¤ini söyleyebiliriz.

Ancak Türkiye’nin d›fla aç›lmaya
bafllad›¤› ve Türkiye’nin hem mal,
hem de hizmet ihracat›n›n patlad›¤›
80’li y›llarda bu denge de¤iflmifltir.
Petrol fiyatlar›n›n da dengelenmesiy-
le Türkiye’nin Arap ülkeleri ile d›fl tica-
ret dengesi ilk defa fazla vermeye
bafllam›flt›r. 1980’lerde Türkiye’nin bu
ülkelere ihracat› y›lda yaklafl›k % 14
artm›fl, ithalât› ise neredeyse hiç de-
¤iflmemifltir. Ancak yirmi y›ll›k bu h›z-
l› geliflmenin ard›ndan 1990’l› y›llarda
Türkiye ile Arap ülkeleri aras›ndaki ti-
carî ve iktisadî iliflkiler iyice durgun-
laflm›fl, bir önceki on y›lda % 20 olan
toplam ihracat içinde Arap ülkelerine
yap›lanlar›n oran›, % 8’e gerilemifltir.

Son birkaç y›ld›r iliflkilerdeki bu
durgunlu¤un afl›lmaya baflland›¤›n›

görüyoruz. Artan petrol fiyatlar›-
na ve Irak’ta yaflanan geliflme-
lere ra¤men Türkiye’nin Arap ül-
kelerine ihracat› 2003 y›l›nda
% 55, geçen y›l ise % 50 oran›n-
da artm›flt›r. Türkiye’nin toplam
ihracat›n›n bu iki y›lda s›ras›yla
% 30 ve % 34 artt›¤› hat›rlan›r-
sa, bu geliflmenin ne kadar kay-
da de¤er oldu¤u görülecektir. 

Türk giriflimciler yeniden
Arap ülkelerine seyahat etmek-
te, buralarda ifl kovalamakta, ti-
caret imkânlar› aramakta ve ya-
t›r›m flartlar›n› araflt›rmaktad›r.
Bu aç›l›m karfl›l›ks›z kalmamak-
tad›r. Bu gayretler ifl kazan›mla-

r›na dönüflmekle kalmamakta, Arap
sermayesinin ilgisini de ülkemize yö-
neltmektedir.

‹flte tam bu noktada Türkiye’de
20. y›l›n› kutlayan faizsiz finans sek-
törünün kilit bir konumda oldu¤unu
görüyoruz. Kuzey Afrika ve Ortado¤u
ülkelerinde genifl bir muhabir banka
a¤› ile çal›flan Albaraka Türk, a¤›rl›¤›-
n› bu alanda hissettirmektedir. Hâli-
haz›rda Albaraka Türk’te ifllem gören
ihracat dosyalar›n›n % 20’sinin Kör-
fez ülkelerine, % 28’inin Sudan dâhil,
Kuzey Afrika’ya ve % 7’sinin ise Orta-
do¤u’nun kalan k›sm›na oldu¤unu
ifade edersek, bu a¤›rl›¤›n mahiyeti
bir nebze olsun anlafl›lm›fl olacakt›r.

Arap ifl dünyas›, Türkiye’nin kefl-
fini bekliyor. Araplar da kendi yat›-
r›mlar› için Türkiye’yi mercek alt›nda
tutuyor. Türkiye’nin bu potansiyeli
de¤erlendirebilmesi gerekir. Bu yeni
aç›l›m›n ülkemize yeni bir ivme getir-
mesi, önümüze yeni ufuklar koymas›
dile¤iyle. ■

Yeni Aç›l›m›
Türkiye’nin

Yeni Aç›l›m›
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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t›fl›n›n düzenlenece¤ini ifade etmifltir.
Toplu Konut ‹daresi de konuyla il-

gili olarak, baflta ‹cra ‹flâs Kanunu
olmak üzere, di¤er mevzuat ve ver-
gisel uygulamalarda de¤ifliklik yap›l-
mas›n›n, sistemin varl›¤› ve baflar›s›
için vazgeçilmez bir gereklilik oldu-
¤unu beyan etmifltir. 

MORTGAGE S‹STEM‹N‹N
ARTILARI, EKS‹LER‹ VE
GELECE⁄‹

Modelin do¤ru oturtulmas› ve
ekonomik istikrar›n devam› hâlinde
Mortgage sisteminin, öncelikle dur-
gunluk içerisinde olan inflaat sektö-
rümüze ve bu sektöre
girdi sa¤layan tüm sek-
törlere bir canl›l›k getire-
ce¤i aç›kt›r. 

Enflâsyonun ve faiz-
lerin düflük düzeyde sey-
retmesi uzun dönemde
istikrarl› olursa, mortga-
ge sisteminin bütün ke-
simlere hitap etmesi
mümkün olacakt›r. Ülke-
mizde konut ihtiyac›n›n
yüksekli¤ine ra¤men bü-
yük ölçüde enflâsyonist
nedenlerle konut al›m
süresi oldukça uzam›fl
ve konut el de¤ifltirme h›-
z› 1/30’lara kadar düfl-
müfltür. Bu oran Avru-
pa’da 1/10 iken, yani bir
konut Avrupa ülkelerinde
10 y›lda bir sat›l›rken yur-
dumuzda 30 y›lda bir sa-
t›l›r hâle gelmifltir. Ancak, Mortgage
oluflumunun bu süreyi k›saltarak in-
flaat sektörünü aktive etmesi ve yeni
Mortgage projelerinin ekonominin lo-
komotifi say›lan inflaat sektöründe,
yeni yat›r›mlara ve istihdam art›fl›na
yol açmas› sürpriz say›lmamal›d›r.

Mortgage sürecinin, 1994 y›l›n-
dan bu yana girdi¤i krizle 16 milyar
dolardan 4 milyar dolarlara gerileyen
inflaat sektörünü hareketlendirerek,
binlerce kifliye istihdam olana¤› sa¤-
lamas› beklenmektedir. Ayr›ca emlâk
vergisi, konut expertizi, ipotek al›m-
sat›m› gibi uygulamalar›n yeniden
düzenlenmesine vesile olarak, daha
rasyonel ve pratik bir düzenin olufl-

mas›na katk› sa¤layaca¤› tahmin
edilmektedir. Mortgage formasyonu
kabul görürse, kentler imara uygun
geliflecek ve do¤al olarak ülkemizin
en önemli sorunlar›ndan biri olan ko-
nut sorunu da çözüme kavuflmufl
olacakt›r.

Bu anlamda ülkemizde konut in-
flas›na yönelik yeni yat›r›mlar, Mort-
gage sistemine duyulan güvene gö-
re flekillenecektir. Yat›r›mlardan bek-
lenen faydan›n sa¤lanmas›, büyük
ölçüde Mortgage’in getirece¤i cazi-
beli konut finansman sistemine ba¤-
l›d›r. Bu noktada Mortgage’› besleye-
cek kaynak, yani finansman önem

kazanmaktad›r. Finansman için kay-
naklar›m›z›n yeterli oldu¤unu söyle-
mek pek de mümkün de¤ildir.

Yurdumuzda Mortgage sistemi-
nin ifllerli¤i için olmazsa olmaz koflul-
lar içinde yer alan sermaye faktörü-
nün önemini anlamak için, sadece
‹stanbul’daki konut finansman ihtiya-
c›n›n boyutunu belirlemek yeterli ola-
cakt›r. Bugün için tahmini olarak ‹s-
tanbul’da 2,5 Milyon konut mevcut-
tur. Her bir konutun ortalama de¤eri
alt limit olarak 60.000 $ olarak düflü-
nüldü¤ünde 150 milyar dolarl›k bir fi-
nansmana ihtiyaç duyulmaktad›r.
E¤er ‹stanbul’daki konutlar›n % 20’si
yani 500.000 konut finanse edilebil-

se 30 milyar dolarl›k bir kaynak ihti-
yac› hâs›l olacakt›r. Türk Bankac›l›k
Sektörü’nün Mortgage sistemini fi-
nanse edebilmesi aç›s›ndan Türkiye
geneli düflünüldü¤ünde ortaya ç›ka-
cak rakam›n büyüklü¤ü önemli bir
sorun olarak görülmektedir. 

Bu göstergelerin ›fl›¤› alt›nda, d›fl
kayna¤› teflvik edici ve uygulamay›
kolaylaflt›r›c› tedbirlerle, finansman
probleminin afl›lmas›na çaba har-
canmal›d›r.

Finansman aflamas›nda s›k›nt›
yaflatan bir di¤er sebep, Türk ban-
kac›l›k sektörünün ana problemle-
rinden olan “durasyon” dedi¤imiz

vade uyumsuzlu¤u soru-
nudur. Bu sorunun yan-
s›mas› faiz oran› olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Bankac›l›k sisteminin
sahip oldu¤u mevduat›n
ortalama vadesi 3 ayd›r.
Dolay›s›yla 3 ay vadeli
mevduatla 15 ve 30 y›l
vadeli ve düflük faizli kre-
dileri finanse etmek do¤-
ru de¤ildir. Bu ç›kmaz, alt
yap›s› iyi haz›rlanabilirse
Mortgage’›n di¤er bir
avantaj› ile çözüme ka-
vuflturulabilmektedir. Bu
avantaj›n ismi Mortgage
Senedi’dir.

Mortgage Senedi, ko-
nut kredisinden farkl› ola-
rak ikincil piyasalarda sa-
t›labilmektedir. Bu sis-
temde bankalar konut

kredilerinin geri ödemelerini peflin
olarak para piyasalar›na satabile-
ceklerdir. 

Sistemi k›saca özetlemek gere-
kirse: öncelikle bir arac› kurulufl
oluflturulacak, bu arac› kuruluflun
belirledi¤i standartlara uygun özel-
likte kredileri olan bankalar (ya da
özel finans kurulufllar›) ipotek kuru-
lufluna kredilerini satacaklar ve bu
sayede tüketiciler için bir kredi havu-
zu ihdas edilmifl olacakt›r. Daha
sonra bankalar bu krediyi temsil
edecek bir menkul k›ymet ç›kara-
caklar (konutun ipote¤ine dayal›
olan bir menkul k›ymet), bu menkul
k›ymet de söz konusu arac› kurulufl

MORTGAGE MODEL‹N‹N
ÖZELL‹KLER‹

Ülkemizde, Mortgage’nin, yap›m›
tamamlanmam›fl konutlar için oldu-
¤una dair yanl›fl bir alg›lama söz ko-
nusudur. Yurtd›fl›nda bu sistem bit-
mifl konutlara uygulanmaktad›r. Do-
lay›s›yla Mortgage bir “inflaat finans-
man modeli” de¤il, vatandafl›n konut
edinmesini sa¤layan ipotekli bir fi-
nansman biçimidir. Peki bu finans-
man biçimini herkes için cazip k›lan
unsur nedir? Cevap sorunun özünde
yatmaktad›r: Faiz ve vade. 

Mortgage sistemi hem vade,
hem de faiz oran› itibariyle önemli
avantajlar içermektedir. Ancak mort-
gage beklentisinin etkisiyle, son 2
y›lda bankac›l›k sektörünün konut
kredilerine uygulad›¤› faiz hadlerin-
de ciddî düflüfller gözlemlenmekte-
dir. fiu an itibariyle konut kredilerine
uygulanan en düflük ayl›k faiz oran›
yüzde 1,35 (y›ll›k yaklafl›k %17.5)
civar›ndad›r. 

Afla¤›daki tabloda farkl› faiz oran›
ve vadeler için ayl›k ödeme miktarlar›

standart 700 YTL’lik kira de¤eri ile
mukayese edilmifltir. 

ABD’de Mortgage faizleri, 15 y›l
için y›ll›k yüzde 4.8, 30 y›l için y›ll›k
yüzde 5.5 düzeyindedir. Yurtd›fl› Mort-
gage uygulamalar›nda peflinat
oran›, yüzde 10 ile yüzde 15
aras›nda de¤iflmektedir.
Ülkemiz koflullar›nda
mortgage peflinat
o r a n › n › n
% 25 olarak
belirlenece¤i
t a h m i n
e d i l -
mekte-
dir. 

MORTGAGE S‹STEM‹N‹N
YAfiATILAB‹LMES‹ ‹Ç‹N ‹HT‹YAÇ
DUYULAN KOfiULLAR

Geliflmifl bat›l› ülkelerdeki meka-
nizmalar›n ülkemizde de iflletilebil-
mesi için ekonomik istikrar sa¤lan-
mal›, enflâsyon afla¤› çekilmeli, faiz
oranlar› gerilemeli ve gelir da¤›l›m›
düzeltilmelidir. 

Mortgage sisteminden beklenen
faydan›n sa¤lanabilmesi için konut
arz›n›n artt›r›lmas› bizatihi önem ta-
fl›maktad›r.

Ülkemizde, kredi de¤erleme ve
raporlama kurumlar›n›n

eksikli¤ine ba¤l› olarak
konut ekspertiz sis-
teminin aksamas›,
ipotek ve tapu devir

muameleler in in
bilgi ifllem sis-
temlerine da-
yal› olarak ya-

p›lmay›-

fl›, konut si-
gorta sisteminin ye-
tersizli¤i, Mortgage
kredisi kullanacak
borçlular›n kay›t d›fl› gelirleri gibi
etmenler bu sistemin yayg›nlaflmas›-
n› etkileyecek belli bafll› faktörlerden-
dir. 

Mortgage’den kaynaklanan borcun
vadesinde ödenmemesi halinde temi-
nat›n, yani ipote¤in süratle paraya dö-
nüfltürülmesi finansman sa¤layan ku-
rulufllar aç›s›ndan son derece önemli-
dir. SPK Baflkan› Do¤an Cans›zlar da
bu konuya iliflkin olarak Mortgage mo-
delinde, ödeme güçlü¤üne düflenlerin
risk oluflturmamas› için, gayrimenkul-
lerin üç ay gibi k›sa bir sürede h›zl› sa-

Haz›r m›y›z?
Mortgage Sistemine

Haz›r m›y›z?
Mortgage Nedir? Kimilerine göre konut finansman›nda yeni bir ç›¤›r ve belki de bir “dönüm noktas›”d›r

Mortgage’nin kelime anlam› “ipotek” olmakla birlikte, “rehin” ya da “tutu” kelimeleri de kullan›lmaktad›r. Keza,
Türk Dil Kurumu (TDK), ‘’mortgage’’ kelimesi yerine ‘’tutulu sat›fl’’› önermifltir. Ancak, genel kabul görmüfl

flekliyle mortgage, “gayrimenkule dayal› ipotek bankac›l›¤› sistemi”dir

V O L K A N E V C ‹ L *

Ayl›k Ödemeler
TL Y›ll›k Oranlar

20% 15% 13% 11% 9% 7% 5%

5 2.560 2.330 2.239 2.149 2.059 1.970 1.882

Geri Ödeme 10 1.826 1.556 1.451 1.349 1.248 1.150 1.055

Süresi (Y›l) 15 1.637 1.336 1.218 1.105 994 887 785

20 1.572 1.248 1.121 997 878 763 654

25 1.547 1.208 1.074 943 816 693 578

30 1.538 1.190 1.050 914 780 651 530

Ayl›k Kira 700 700 700 700 700 700 700

gezi
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fiehrin K›yamet Meydan› olarak
adland›r›lan merkezinde sat›c›lar›n,
y›lan oynat›c›lar›n›n, yerel danslar›
yapanlar›n oluflturdu¤u kalabal›k,
flehre ortaça¤ zamanlar›n› yaflayan
bir hüviyet kazand›rmaktad›r. 

A¤›rl›kl› olarak tar›ma dayal› bir
ekonomiye sahip ülkede, ayn› za-
manda dünyan›n en yumuflak derile-
rinin de ihracat› yap›l›yor. Fas’ta yeni
yeni canlanmaya bafllayan bir eko-
nominin par›lt›lar› göze çarpmakta.
Kifli bafl›na düflen milli gelirin 4.000
dolara ulaflt›¤› ülkede, geçen y›l
% 4’lük bir büyüme gözlenmifl. Türki-
ye ile Fas aras›nda, 7 Nisan 2004 ta-
rihinde Serbest Ticaret Anlaflma-
s›’n›n imzalanmas›yla 2004 y›l›nda
Türkiye’ nin Fas’ a olan ihracat› bir
önceki y›l›n ayn› dönemine göre
% 83,5 oran›nda artarak 179,6 mil-
yon dolardan 329,5 milyon dolara
ulaflm›fl. Fas’ tan 2004 y›l› ithalat›-
m›z ise bir önceki y›la göre % 29 ar-
tarak 76,9 milyon dolardan 99,5 mil-
yon dolara kadar ç›km›fl. ‹mzalanan
Serbest Ticaret Anlaflmas› sayesin-
de iki ülke aras›ndaki ticarî s›n›rla-
malar›n kald›r›lmas› ile beraber,
2007 y›l›na kadar d›fl ticaret hacmi-
nin 3 milyar USD’ ye ç›kaca¤› ve
sonraki y›llarda da bu hacmin koru-
narak artaca¤› tahmin edilmekte.
Baflbakan ve hükûmet yetkililerinin
de bu ülkeyle olan iliflkileri gelifltir-
meye yönelik bir ziyarette bulunma-
s›, iliflkilerin geliflmesinde mihenk ta-
fl› olarak de¤erlendirilebilir. 

Bu anlamda, muhabir bankalarla
olan iliflkilerimizi gelifltirmeye yönelik
yap›lan bu ziyaretimizin, do¤ru bir
zamanda gerçekleflmesi sevindiriciy-
di. Fas’›n canlanan yüzünde bize
karfl› gösterilen ilgi ve alâka, banka-
larda görüfltü¤ümüz üst düzey yetki-
lilerin bizlerle ifl yapma hevesleri, dü-
flük iliflki potansiyelinin artaca¤› izle-
nimini oluflturmaya yetti. Ayr›ca d›fl ti-
caretin sa¤l›kl› bir ak›fl içerisinde iflle-
mesinin olmazsa olmaz koflulu olan
bankalar›n ça¤dafl görüntüsü ve tek-
nolojik geliflmelerin di¤er Afrika ülke-
leriyle k›yasland›¤›nda kaydetti¤i iler-
leme iliflkilerimizin sa¤lam zeminde
gerçekleflece¤ini göstermektedir. 

Sonuç olarak Kasablanca’da
gerçeklefltirdi¤imiz 2 günlük k›sa
ama oldukça yo¤un geçen ziyarette
de, insanlar›n yüzlerinde bizlere kar-
fl› gösterilen ilgi sadece ifl iliflkisi
çerçevesinde oluflturulan bir hava-
dan ziyade, tarihten gelen ortak duy-

gular› tekrar canland›rmak isteyen
samimi bir ifade gözlemledik. Bu s›-
cak havan›n Fas ile çok yak›n bir za-
manda yo¤un olarak bafllayacak
olan iliflkilerimizin müjdecisi oldu¤u
düflüncesiyle, bu ziyaretimizden ol-
dukça umutlu döndü¤ümüzü belirt-
mek isteriz. 

ARNAVUTLUK Z‹YARET‹
Bir Balkan ülkesi olan Arnavut-

luk, uzun y›llar kendi içine dönük bir
ekonomiye sahipti. Buna ra¤men Ar-
navutluk dünyadaki de¤iflim rüzgâr-
lar›n› çabuk yakalayarak, çok partili
sisteme dayal› piyasa ekonomisi ku-
rallar›n› uygulamaya bafllad›. 

Çok say›da akarsuyla beslenen
verimli topraklar sayesinde, tar›m ül-
ke ekonomisine, önemli katk› sa¤l›-
yor. Ülkenin üretti¤i millî hâs›la 2,8
milyon dolard›r. Kifli bafl›na düflen
gelir ise 820 dolar civar›ndad›r. Bu
verilerden ç›kar›lacak sonuca göre,
özellikle Avrupa’da yer alan ülkeler
aras›nda Arnavutluk’un ciddî anlam-
da gerilerde oldu¤unu söyleyebiliriz.
Buna ra¤men k›sa zamanda altyap›-
s›n› tamamlayarak iyi bir ekonomiye
sahip olabilecek imkânlar›n›n da bu-
lundu¤unu belirtmek isteriz.

Nüfusununun % 70’i Müslüman
olan Arnavutluk, uzun y›llar ekono-
mik imkâns›zl›klar nedeniyle, gerek
ülkenin k›rsal kesimlerden büyük
flehri Tiran’a do¤ru iç göçlere, ge-
rekse Avrupa’n›n di¤er ülkelerine ve
özellikle Türkiye’ye do¤ru d›fl göçle-
re sahne olmufl. Albaraka Türk ola-
rak muhabir bankalar›m›zla yapt›¤›-
m›z görüflmelerde 3,5 milyon Arna-
vut insan›n›n Türkiye s›n›rlar› içeri-
sinde yaflad›¤›n› ö¤rendik. Ülkemi-
zin önceleri yapt›¤›, ama flimdilerde
azalmaya yüz tutan iflçilerimizi Al-
manya’ya çal›flmaya gönderme ma-
ceras›n›n benzerini Arnavutlar, ‹tal-
ya ve Yunanistan’a göndererek yap-
maktad›r.

Arnavutluk, ‹slâmla tan›flmadan
öncesine dayanan bir iliflki kurmufl
Osmanl›yla. Osmanl›n›n 13. yy’da
buray› topraklar›na katmas›ndan
sonra ‹slâmiyeti kabul eden ülke, 20.
yy’a kadar Osmanl›’n›n yan›nda olan

gezi

FAS Z‹YARET‹
Afrika’n›n ku-

zeyinde, Akdeniz
ikliminin hüküm
sürdü¤ü bir Afri-
ka ülkesi olan
Fas, oldukça
renkli ve çeflitlili¤i
olan bir ülke. Öy-
le ki, sahil kesi-
minde karfl›lafl›-
lan Akdeniz iklimi
içerilere do¤ru
yerini yüksek da¤lardaki karlara ve
Sahra Çölü’nün kavurucu s›cakl›kla-
r›na b›rak›yor bir anda. Bu yüzden
turistik faaliyetlerin birço¤u yap›labi-
liyor bu ülkede. 

Nüfusu 30 milyonu aflk›n bir ülke
Fas. Arapçan›n hâkim oldu¤u ülke-
nin baflkenti Rabat. Kasablanca ve
Marakefl gibi di¤er önemli flehirlere
sahip olan Fas’›n tarihî, medeniyet-
lerin u¤rak yeri olmas› nedeniyle ka-
labal›k bir nüfûsa sahip. Kasablanca
bu ükenin en canl› yüzü. ‹spanyol-
ca’daki Casa Blanca’dan yani Beyaz
Ev’den alm›fl ad›n›.

Asl›nda buras›n›, Berberilerin di-
yar› olarak adland›rmak yanl›fl ol-
maz. Milattan sonra 7. yy’da ‹slâmla
tan›flan ve Endülüslülerden her an-
lamda etkilenmifl olan Fasl›lar, bu di-
ne ve medeniyetin getirdiklerine çok

çabuk sahip ç›km›fl, flimdi de % 99’u
Müslüman olan bir ülke.

Bulundu¤u stratejik konumdan do-
lay› Avrupal›lar›n ilgisini yo¤un bir bi-
çimde çeken Fas, özellikle 19. yy’dan
itibaren yo¤un bir Frans›z etkisine
maruz kalm›fl. fiimdi de VI. Muham-
med ülkenin bafl›nda olan isim. 

Bu güzel ülkenin en etkileyici
flehri flüphesiz Kasablanca. Bu fleh-
rin yukar›da da bahsetti¤im “Beyaz
Evler”den kurulu flirin yap›s›na flim-
dilerde bir çok yeni unsur eklenmifl.
Genifl caddeleri dolduran lüks otel-
ler, restorantlar ve göz al›c› yükselen
binalar, canlanmakta olan bir ticarî
hayat›n izlerini tafl›yor. Asl›nda bura-
daki Frans›z etkisinin flehre Avrupaî
bir hava verdi¤ini belirtmek gerekir.
fiehrin geçmifline iflaret eden flirin
beyaz evleri, tarihî bir yap› içerisinde

o l u fl t u r u l m u fl .
Fasl›lar›n övünç
duydu¤u II. Ha-
san Camisi ise
dünyan›n en bü-
yük camilerinden
birisi olup ve Ka-
sablanca’n›n ok-
yanusla birleflti¤i
sahilde imar edil-
mifl, Fasl›lar›n
övünç duyabile-
ce¤i bir ibadet

alan›. fiehrin genifl caddelerinden
içeriye girince, günlük hayat›n sakin
yüzünü, buran›n meflhur serinleten
nane çay› eflli¤inde seyredebilir ve
Fas’a has baharatl› yemeklerden ta-
dabilirsiniz. 

Fas’tan bahsedilince, Marakefl’i
anlatmadan geçmek do¤ru olmaz.
Çünkü nas›l Kasablanca modern yü-
züyse, Marakefl de geleneksel yüzü
bu renkli ülkenin. Öyle ki Fas’a, mo-
dern yaflamdan kaçarak geleneksel
yüzü bulmak için gelen turistler,
eksantrik flehrin bu yap›s›n› ticarî bir
meta haline getirecek kadar be¤eni-
yorlar. Sokaklarda yürürken, binala-
r›n süslemeleri, yerel k›yafetlerle do-
laflan insanlar ve dar sokaklar›n ken-
dine has yo¤unlu¤unun oluflturdu¤u
atmosferin etkileyici olmamas› müm-
kün de¤il. 

Gezi Notlar›
Fas ve Arnavutluk

Gezi Notlar›
Muhabir Bankalarla olan iliflkilerimizi gelifltirmeye yönelik yapt›¤›m›z ziyaretleri sizlerle paylaflmak istedik.

Ziyaret etti¤imiz ülkelerde Albaraka Türk’e gösterilen ilgi, görüfltü¤ümüz üst düzey yetkililerin bizlerle ifl yapma
istekleri gelecekte iliflki potansiyelimizin artaca¤› izlenimini uyand›rd›.
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Mortgage nedir? Kimilerine göre
konut finansman›nda yeni bir
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Muhabir Bankalarla olan iliflkilerimizi
gelifltirmeye yönelik yapt›¤›m›z
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Hocam ‹slâm ekonomisi-
ne çok k›sa bir tarihî bir se-
yahat yaparsak, faizsiz ban-
kac›l›¤› da, ‹slâm ekonomisi-
nin müflahhaslaflm›fl bir un-
suru, bir parças› olarak de-
¤erlendirebilir miyiz? Faiz-
siz bankac›l›k meselesi, ‹s-
lâm ekonomisi tart›flmalar›-
n›n neresine oturuyor?

‹slâm iktisad› 20. Asr›n
I. yar›s›n›n sonuna do¤ru Hint
Yar›madas›’nda ortaya ç›kan
bir mefhumdur. ‹slâm ekono-
misi ‹ngilizce bir tabir olarak li-
teratüre geçmifl ve Hint alimle-
riyle de gelifltirilmifltir. Bilâhare
Arapça literatüre, sonra da
Türkçe’ye Hamidullah Ho-
ca’n›n gayretleriyle girmifltir.
Hindistan’daki alimlerin özelli¤i
flu idi: Bunlar oralarda medre-
seler kapanmad›¤› için hem
klasik f›khî bilgilere sahip bulunuyor-
lard›, hem de ‹ngiliz kültürüne vâk›ft›-
lar. ‹slâm dünyas›nda 20. asr›n II. ya-
r›s›na do¤ru siyasî ve iktisadî gelifl-
meler neticesinde “‹slâm ‹ktisad›”
mefhumu ortaya at›ld›. Bilâhare 20-
30 y›ll›k bir haz›rl›k devresinden son-
ra, 1976 y›l›nda Mekke’de Inter Con-
tinental Oteli’nde tertip edilen I. Dün-
ya ‹slâm ‹ktisad› Kongresi’yle bir dö-
nüm noktas›na girildi. O ana kadar
münferit, gayr› resmî olan hareketler
1969’da kurulan ‹slâm Konferans›’yla
uluslararas› zemine kaym›fl, akade-

mik sahada da I. Dünya ‹slâm ‹ktisa-
d› Konferans› ile resmiyet kazanm›fl-
t›r. Ayn› y›llarda da ‹slâm ‹ktisad› ile
ilgili müflahhas bir ad›m olarak ‹slâm
Konferans› çerçevesinde olmak üze-
re ‹slâm Kalk›nma Bankas› 1975’te
kurulmufl ve 76’da faaliyete baflla-
m›flt›r. Ve flu anda da hâlen ‹slâm
Konferans›’na ba¤l› bir yan kurulufl-
tur. ‹slâm Konferans›’na ba¤l› afla¤›-
yukar› 20-22 yan kurulufl var. Bunla-
r›n içinde en güzel çal›flan ve en ak-
tif müessese ‹slâm Kalk›nma Banka-
s›’d›r. ‹slâm Kalk›nma Bankas›’n›n

müflahhas bir örnek olarak or-
tada bulunmas›, elinde kaynak
olmas› ve bu paralarla ‹slâm
Dünyas›n›n sosyal ve iktisadî
kalk›nmas›nda görev alma
fonksiyonunun da kendisine
verilmesi ve bu görevin de ‹s-
lâm Bankas› bünyesinde kuru-
lan IRTI ile takviye edilmesi,
bu bankan›n ‹slâm iktisad› sa-
has›ndaki faaliyetlerinin ivme
kazanmas›na sebep oldu. ‹s-
lâm Konferans›’na üye olan
devletlerin kat›lmalar›yla kuru-
lan ‹slâm Kalk›nma Bankas›,
faizsiz olarak çal›flmak üzere
kurulunca, üye ülkelerde de
ayn› model esas al›narak Özel
Finans Kurumlar› kurulmaya
baflland›. Muhtelif ‹slâm ülke-
lerinde, münferit faizsiz sis-
temle çal›flan bankalar kuru-
lurken bu arada ‹ran ve Pakis-

tan’da devlet eliyle bütün bankalar›n
ve bankac›l›k fonksiyonlar›n›n faizsiz
esasa dönüfltürülmesi hareketi bafl-
lad›. Bu arada ‹slâm Bankalar› Birli¤i
kuruldu. Böylece faizsiz bankac›l›kta
iki türlü hareket geliflti: 1.’si, Faizsiz
esasa uygun ekonomik bir model
içinde finans ve bankac›l›k sektörü-
nün yeniden yap›lanmas›; ‹ran, Pa-
kistan ve k›smen Sudan’da bu yolda
bir uygulamaya geçildi. 2.’si, Dünya-
ya hâkim olan serbest piyasa ekono-
misi içinde faizsiz finans kurumlar›-
n›n kurulup rekabete aç›lmas›; birinci

Sabahattin Zaim
Faizsiz Sistem ve

Sabahattin Zaim
Prof.Dr. Sabahattin Zaim’in en belirgin özelli¤i “hocalar›n hocas›” olmas›d›r. Akademi ve fikir dünyas›ndaki ünü

sadece Türkiye ile s›n›rl› kalmay›p tüm dünyaya yay›lm›fl ender flahsiyetlerden biridir. Yazd›¤› kitaplar
kendi alan›nda temel referans kayna¤› olmufl, özellikle ‹slâm Ekonomisi’ne yapt›¤› teorik katk›lar ve hizmetler

nedeniyle pek çok ödüle lây›k görülmüfltür
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modelin uygulay›c›s› olarak belirtilen
‹ran, Pakistan, Sudan d›fl›ndaki di¤er
üye ülkelerde bu model uyguland›.

Hocam, bu tarihî çerçeve için-
de, iflin Türkiye taraf›na gelirsek,
Türkiye’de biraz geç bafllad› bu
uygulamalar. Türkiye’de tart›flma-
lar da epey eskiydi ama, müflah-
has ad›mlar 80’den sonra at›ld›.
Türkiye’de bafllang›çta düflünülen
ve hukukî mevzuat itibariyle de¤il
de fikir ve nazariyede çizilen ile
ortaya ç›kan hukukî çerçeve ve
tatbikat› bir mukayese ederseniz
neler söyleyebilirsiniz?

Faizsiz Finans Kurumlar›’n›n ku-
rulmas› ‹slâm dünyas›nda tatbikatla
ilgili oldu¤u için bir siyasî iradeyi ge-
rektiriyor. Zira faizsiz (“lâ riba”) sis-
tem bankac›l›kla kabil-i telif bir mef-
hum de¤ildir. Banka demek faizle
çal›flan kurum demektir. Faizi kald›r-
d›n›z m›, kapitalist sistem içindeki
banka mefhumu mesnetsiz kal›r. ‹s-
ter sosyalist, ister kapitalist sistem
olsun, her ikisinde de faiz, facto
“ekonominin temeli”ni teflkil eder. ‹s-
lâm ülkelerinde uygulanan iktisadî
modeller bütün dünyada ya kapita-
list, ya da sosyalist veya ikisinin ter-
kibi hâlinde bulundu¤u için baflka bir
düzen yoktu. Türkiye’de bu hava an-
cak rahmetli Özal’›n zaman›nda ya-
kalanabilmifltir. 

Faizsiz bankac›l›¤›n ikinci modeli
için bir örnek olarak Türkiye’yi ele
al›rsak, bu modelde durumu flöyle
aç›klayabiliriz: Türkiye’de Özel Fi-
nans Kurumlar› ikinci modele göre
geliflmektedir. 1983’te ç›kar›lan Ka-
nun hükmünde kararname ile
(16.12.1983 gün ve 83/7506 K.H.K.)
“Özel Finans Kurumlar›” kurulmas›-
na imkân verilmifltir. 1984’te yap›lan
de¤ifliklik ve 25.02.1985’te 18323
say›l› Resmî Gazete’de yay›nlanan
tebli¤ ile hukukî çerçeve tamamlan-
m›flt›r. Bu yeni kurumlar ise Özel Fi-
nans Kurumu s›fat›yla halktan kâr ve
zarara kat›lma yoluyla ve faizsiz ola-
rak fon toplama yetkisine sahiptir.

Bugün Türkiye’deki Özel Finans
Kurumlar› toplad›¤› fonlar›n hemen
hemen % 90’dan fazlas›n› murabaha,
yani ticarette peflin al›p, vadeli sat›fl-
ta de¤erlendirmektedir. ‹kinci derece-

de leasing, yani kiralama ifline girme-
¤e bafllam›fllard›r. Bu itibarla, hem
hacim, hem de muhteva itibariyle ikti-
sadî kalk›nmadaki rolleri aç›s›ndan
Türkiye’deki Özel Finans Kurumlar›,
ileriye do¤ru ümit vaat etmekle bera-
ber, henüz bafllang›ç safhas›nda olan
kurumlar olarak ifade edilebilir. Faiz-
siz bankac›l›¤›n uyguland›¤› di¤er ül-
kelerde de durum afla¤› yukar› ben-
zer bir manzara arz etmektedir. Türki-
ye’deki Özel Finans Kurumlar› di¤er
ülkelerdeki emsalleri içinde baflar›l›
örnekler olarak gösterilebilir. 

fiimdi Bat› merkez bankalar› da
kendi ülkelerinde faizsiz bankac›-
l›¤a izin verip vermemeyi tart›fl›r-
ken diyorlar ki: “Sizin kurallar›n›z
henüz standart hâle gelmifl, her-
kes taraf›ndan kabul görmüfl bir
safhaya gelmedi. Önce kendiniz
flunlar› tam bir ç›kar›n ortaya. On-
dan sonra biz de ona göre uygun
mu de¤il mi, izin verir miyiz ver-
mez miyiz, bakar›z” diyorlar.

Hakl›d›rlar. Bu sahada iflte o za-
mandan beri çal›flmalar yap›l›yor.
Akademik sahada büyük gayretler
sarf ediliyor. Ama flunlar› arz ede-
yim: ‹slâm iktisad› ve bankac›l›¤› ile
ilgili olarak, Kral Abdülaziz Üniversi-
tesi’ndeki ‹slâm Ekonomisi Araflt›r-
ma Enstitüsü’nde çal›flmalar yap›l›-
yor. ‹kinci olarak, ‹slâm Kalk›nma
Bankas›’na ba¤l› bir birim bu sahada
çal›flmalar yap›yor. Üçüncüsü, yine
Muhammed Faysal’›n teflebbüs,
gayret ve finansman›yla Kuzey K›b-
r›s Türk Cumhuriyeti’nde kurulmufl
ve maalesef daha sonra kapat›lm›fl
olan Milletleraras› ‹slâm Bankac›l›¤›
ve ‹slâm ‹ktisad› Enstitüsü. Dördün-
cüsü, rahmetli Ziya ül-Hakk’›n za-
man›nda Pakistan ‹slamabat’ta ve
‹sviçre’de kurulan bir vakfa dayana-
rak, ona ba¤l› bir Milletleraras› ‹slâm
Üniversitesi kuruldu. Bu üniversite-
nin bünyesinde de Milletleraras› ‹s-
lâm Bankac›l›¤› Enstitüsü kuruldu.
Ondan sonra Malezya’da bir Millet-
leraras› ‹slâm Üniversitesi kuruldu.
Yine ‹slâm Kalk›nma Bankas›’n›n fi-
nansman›yla Nijer’de ve Gambi-
ya’da iki tane ‹slâm Üniversitesi aç›l-
d›. Bütün bunlarda ‹slâm iktisad› ko-
nular› ele al›nm›flt›r. 

Mesafe al›nd› m› peki hocam?
Bir hayli mesafe al›nm›flt›r. Bir

hayli bibliyografya yay›nland›. ‹ngiliz-
ce yay›nlar Necatullah S›dd›ki tara-
f›ndan haz›rland›. Türkçe yay›nlar
bendeniz taraf›ndan takdim edilmifl-
tir. Ondan sonra Pakistan’da Ekrem
Han taraf›ndan ‹ngilizce ve Urduca
bir bibliyografi yay›nlanm›flt›r. Profe-
sör Ninhouse Almanya’da Bonn Üni-
versitesi’nden, ‹ngilizce ve Almanca
bibliyografi yay›nlam›flt›r. Son ola-
rak, ‹slâm Kalk›nma Bankas› flöyle
üç parmak kal›nl›¤›nda genifl bir bib-
liyografya yay›nlam›flt›r. ‹talyan-
ca’dan ‹spanyolca’ya kadar her dilde
bu saha ile ilgili yay›nlar yap›lm›flt›r.

fiimdi bu husus, yani ortak ku-
rallar›n tesis edilememesi, biraz
da ekonomistler ile ya da finans
uzmanlar›yla, ‹slâm hukukçular›
aras›nda bir çeliflkiden veya bir
mutabakat tesis edilememesin-
den ileri geliyor olabilir mi?

Hâlâ ‹slâm dünyas›ndaki ‹slâm
iktisad›yla ilgili geliflmelerin önünde-
ki darbo¤azlardan biri bu sordu¤u-
nuz sualle ilgilidir. Çünkü engeller
say›l›rken bir tanesi budur. ‹slâm
dünyas›nda maalesef e¤itim sistemi
ile ilgili olarak f›k›hla iktisat aras›nda

Prof.Dr. Sabahattin ZA‹M
1926 y›l›nda Makedonya’da do¤du.

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1947’de
tamamlad›. 

‹stanbul ‹l Maiyet Memurlu¤u görevi-
nin arkas›ndan Kahta, Ayanc›k ve Abana
kaymakaml›klar› yapt›. 1953 tarihinde
‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Kür-
süsü’nde asistan olarak göreve bafllad›. 

1955 y›l›nda Amerika’ya giderek
Cornell Üniversitesi’nde doçentlik çal›fl-
malar›n› sürdürdü. 1957 y›l›nda Sosyal
Siyaset Kürsüsü’nde doçent olarak ho-
cal›¤a bafllad›. 1965 y›l›nda profesör ol-
du. 1979’da Kürsü Baflkanl›¤›’na getiril-
di. 1993’e kadar bölüm baflkan› olarak
görevini sürdürdü. 

Suudi Arabistan’daki Melik Abdula-
ziz Üniversitesi’nde misafir ö¤retim
üyesi olarak iki y›l hocal›k yapt›. Sakar-
ya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi’nin kurucu dekan› olarak gö-
rev yapt›. 1998’de emekliye ayr›larak
yar›m as›rl›k akademi hayat›n› tamam-
layan Zaim, 1998-2000 y›llar›nda YÖK
üyeli¤i görevinde de bulunmufltur. 

röportaj
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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›zla birlikte tüm Bereket okurlar›-
na merhaba.

Yaz s›caklar›n› yaflad›¤›m›z ve tatil dönemi-
ne girdi¤imiz flu güzel günlerde sizlerle birlikte
olman›n k›vanc›n› yafl›yoruz. 

Türkiye’de Albaraka Türk ile bafllayan faizsiz
bankac›l›k, bu y›l 20. yafl›n› kutluyor. Daha önce
“Özel Finans Kurumu” ana bafll›¤› alt›nda an›lan
finans kurumlar›; bundan böyle “Kat›l›m Bankas›”
ad›yla an›lacak. Böylece Sistem, temel ilkelerini,
özünü ve uygulamalar›n› de¤ifltirmeden kendisini
daha iyi tarif edebilece¤i bir tan›ma kavuflmufl
oluyor. Bu yeni tan›mlama ile birlikte kurumlar›-
m›z›n as›l karakterlerini koruyarak, daha sa¤lam
bir mevzuata sahip olacaklar›n› ve daha güçlü bir
alt yap›ya kavuflacaklar›n› düflünüyoruz. Ni-
yetimiz, önümüzdeki bir say›da bu konu-
yu daha enine boyuna araflt›r›p sayfala-
r›m›za tafl›makt›r. Bugün için bu isim
de¤iflikli¤inin hay›rl› olmas›n› dilerken
flu noktan›n alt›n› çizmek istiyoruz;

Temel ilkelerin inkâr veya yok
edilmesi mevcudiyetin meflru-
iyetini tart›flmal› hâle getirir. Oy-
sa temel ilkelerin ve özün k›s-
kançl›kla korunarak, yeni aç›l›mla-
r›n yeni yaklafl›mlar›n ve yeni dönü-
flümlerin yap›lmas› mevcudiyeti
güçlendirip gelece¤e tafl›r.

‹sterseniz, flimdi de bu say›m›z›n
önemli konular›n› k›saca s›ralayal›m: 

Faizsiz Bankac›l›k veya Özel Finans
Kurumu denildi¤inde konuyla ilgili çevrelerde
akla gelen ilk isimlerden biri flüphesiz “Hocala-
r›n Hocas›” Prof.Dr.Sabahattin Zaim beyefendi-
dir. Bizler, duayenimiz ve sistemin fikir babala-
r›ndan olan say›n Zaim Hocay› dergimizde ko-
nuk ediyor olmaktan büyük keyif ald›k. ‹nflallah
sizler de ayn› keyfi okurken duyacaks›n›z.

Bu say›m›zda Mortgage sistemini kapak
konusu olarak belirledik. ABD ve Avrupa’da
halk›n yüzde 99’unu ev sahibi yapan ‘mortga-
ge’ sistemi uygulamalar›, Türkiye’de tam ola-
rak bafllamasa bile en az›ndan ekonomi gün-
deminde önemli bir yer teflkil ediyor. Bu konu-
da Volkan Evcil sizler için önemli bir yaz› kale-
me ald›. 

Emekli General Mehdi Sungur, “Futbol ve
Kolektif Çal›flman›n Önemi” ismiyle kaleme ald›-
¤› yaz›s›nda bizler için sporun ve spor sayesinde
oluflturulan tak›m ruhunun sosyal hayatta ve iç
dünyam›zda bulmas› gereken karfl›l›¤›n› gözler
önüne seriyor.

Kiflisel Geliflim bafll›¤› alt›nda sayfalar›m›za
tafl›d›¤›m›z “‹yi Niyet ve Pozitif Düflünmenin

Rolü” ismiyle Hüseyin Tunç’a ait dene-
me ile “Sevgiyle Çal›flmak” ad›n› tafl›-
yan Kemal Yayla imzal› derleme ya-
z›lar›n›, iç dünyam›zda somut de¤i-
flikliklere ve güzelliklere yol açmas›n›
temenni ederek sizlere sunuyoruz. 

Bülent Taban ve ‹hsan Fehmi
Sözkesen arkadafllar›m›z›n Albaraka
Türk ad›na ç›kt›klar› Fas ve Arnavutluk

ifl gezilerinden edindikleri izlenimleri
sayfalar›m›zda “Fas ve Arnavutluk Gezi

Notlar›” bafll›¤› alt›nda okuyabilirsiniz.
‹smail Küçükerdo¤an’›n derlemesi olan

“Finansal Kurulufllar (Banka/ÖFK) Etik ‹lke-
leri” yaz›s›n›, ‹slamic Banker dergisi editörü
Mushtak Parker’›n Ali Berber taraf›ndan

“Dönüflmek ya da Dönüflmemek” ad›yla dilimi-
ze çevrilen makalesini, Üsküdar fiube Müdürü-
müz ‹zzet Beyaz’›n haz›rlad›¤› Üsküdar tan›t›-
m›n› ve di¤er yazarlar›m›z›n tüm eserlerini siz-
lere sunmaktan mutluyuz.

Daha güzel ve daha mutlu yar›nlarda bu-
luflmak dile¤iyle. ■

Temel HAZIRO⁄LU
Genel Yay›n Yönetmeni
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“F›rsatlar keldir. Karfl›n›za ç›-
k›nca onlar› sakal›ndan yakala-
y›n. Geçip gidince arkadan tuta-
mazs›n›z.”

Bu bir Bulgar atasözü. Bugü-
nün h›zla de¤iflen dünyas›nda
herkes, ama herhâlde en çok
ifladamlar› ve yat›r›mc›lar bu ata-
sözünün de¤erinin fark›nda olsa-
lar gerek. Kalabal›¤›n içinden,
günlük telafllar›n aras›ndan nadi-
ren kafas›n› uzat›verir bir f›rsat,
ço¤u zaman sadece bir an için.
‹flte o an, o f›rsat› yakalamak için
tek bir flans›n›z vard›r. Zira bir an
sonra geçip gidecek ve siz de
onu arkas›ndan yakalayabilecek
hiçbir imkân bulamayacaks›n›z. 

‹nan›yoruz ki bugün bir f›rsatla
karfl› karfl›ya kald›¤›m›z o an› yafl›yo-
ruz. Ekonomisi istikrar kazanan ve d›-
fla aç›lan bir Türkiye’yi, Türkiye’nin
son dönemdeki en h›zl› geniflleyen
pazarlar›n› ve yeni yat›r›m alanlar›
arayan Körfez sermayesini selâml›-
yor bu f›rsat.

Türk ve Arap ifl dünyas›n› ortak bir
ticaret ve yat›r›m ortam›na tafl›yan bu
flartlar›n k›ymetini iyi anlamak için
Türkiye ile Arap ifl dünyas› aras›nda-
ki ticarî iliflkilerinin geçmifline k›saca
bakmak faydal› olacakt›r.

1970’li y›llar›n bafl›nda Türkiye’nin
Arap ülkelerine ihracat›n›n boyutu to-
pu topu 47 milyon $ seviyesinde idi.
Bunun ancak 8 milyonu Kuzey Afrika
ve Sudan’a yönelikti. Türkiye’nin top-
lam ihracat›n›n üç kat artt›¤› bir on
sene sonra Arap dünyas›na yap›lan
ihracat›n yedi kat artm›fl oldu¤unu
görüyoruz. Türkiye’nin bafll›ca ithal
girdisi olan ve h›zla fiyat› artan petrol

sebebiyle bu mal›n ithalat tutar›n›n
her sene dolar baz›nda yaklafl›k % 30
artt›¤›n› görüyoruz. Özetle bu y›llarda
Türk-Arap ticarî iliflkilerinin ihtiyaca
binaen ve karfl›l›kl› menfaat ad›na ge-
liflti¤ini söyleyebiliriz.

Ancak Türkiye’nin d›fla aç›lmaya
bafllad›¤› ve Türkiye’nin hem mal,
hem de hizmet ihracat›n›n patlad›¤›
80’li y›llarda bu denge de¤iflmifltir.
Petrol fiyatlar›n›n da dengelenmesiy-
le Türkiye’nin Arap ülkeleri ile d›fl tica-
ret dengesi ilk defa fazla vermeye
bafllam›flt›r. 1980’lerde Türkiye’nin bu
ülkelere ihracat› y›lda yaklafl›k % 14
artm›fl, ithalât› ise neredeyse hiç de-
¤iflmemifltir. Ancak yirmi y›ll›k bu h›z-
l› geliflmenin ard›ndan 1990’l› y›llarda
Türkiye ile Arap ülkeleri aras›ndaki ti-
carî ve iktisadî iliflkiler iyice durgun-
laflm›fl, bir önceki on y›lda % 20 olan
toplam ihracat içinde Arap ülkelerine
yap›lanlar›n oran›, % 8’e gerilemifltir.

Son birkaç y›ld›r iliflkilerdeki bu
durgunlu¤un afl›lmaya baflland›¤›n›

görüyoruz. Artan petrol fiyatlar›-
na ve Irak’ta yaflanan geliflme-
lere ra¤men Türkiye’nin Arap ül-
kelerine ihracat› 2003 y›l›nda
% 55, geçen y›l ise % 50 oran›n-
da artm›flt›r. Türkiye’nin toplam
ihracat›n›n bu iki y›lda s›ras›yla
% 30 ve % 34 artt›¤› hat›rlan›r-
sa, bu geliflmenin ne kadar kay-
da de¤er oldu¤u görülecektir. 

Türk giriflimciler yeniden
Arap ülkelerine seyahat etmek-
te, buralarda ifl kovalamakta, ti-
caret imkânlar› aramakta ve ya-
t›r›m flartlar›n› araflt›rmaktad›r.
Bu aç›l›m karfl›l›ks›z kalmamak-
tad›r. Bu gayretler ifl kazan›mla-

r›na dönüflmekle kalmamakta, Arap
sermayesinin ilgisini de ülkemize yö-
neltmektedir.

‹flte tam bu noktada Türkiye’de
20. y›l›n› kutlayan faizsiz finans sek-
törünün kilit bir konumda oldu¤unu
görüyoruz. Kuzey Afrika ve Ortado¤u
ülkelerinde genifl bir muhabir banka
a¤› ile çal›flan Albaraka Türk, a¤›rl›¤›-
n› bu alanda hissettirmektedir. Hâli-
haz›rda Albaraka Türk’te ifllem gören
ihracat dosyalar›n›n % 20’sinin Kör-
fez ülkelerine, % 28’inin Sudan dâhil,
Kuzey Afrika’ya ve % 7’sinin ise Orta-
do¤u’nun kalan k›sm›na oldu¤unu
ifade edersek, bu a¤›rl›¤›n mahiyeti
bir nebze olsun anlafl›lm›fl olacakt›r.

Arap ifl dünyas›, Türkiye’nin kefl-
fini bekliyor. Araplar da kendi yat›-
r›mlar› için Türkiye’yi mercek alt›nda
tutuyor. Türkiye’nin bu potansiyeli
de¤erlendirebilmesi gerekir. Bu yeni
aç›l›m›n ülkemize yeni bir ivme getir-
mesi, önümüze yeni ufuklar koymas›
dile¤iyle. ■

Yeni Aç›l›m›
Türkiye’nin

Yeni Aç›l›m›
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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Hocam ‹slâm ekonomisi-
ne çok k›sa bir tarihî bir se-
yahat yaparsak, faizsiz ban-
kac›l›¤› da, ‹slâm ekonomisi-
nin müflahhaslaflm›fl bir un-
suru, bir parças› olarak de-
¤erlendirebilir miyiz? Faiz-
siz bankac›l›k meselesi, ‹s-
lâm ekonomisi tart›flmalar›-
n›n neresine oturuyor?

‹slâm iktisad› 20. asr›n birin-
ci yar›s›n›n sonuna do¤ru Hint
Yar›madas›’nda ortaya ç›kan
bir mefhumdur. ‹slâm ekonomi-
si ‹ngilizce bir tabir olarak litera-
türe geçmifl ve Hint alimleriyle
de gelifltirilmifltir. Bilâhare
Arapça literatüre, sonra da
Türkçe’ye Hamidullah Hoca’n›n
gayretleriyle girmifltir. Hindis-
tan’daki alimlerin özelli¤i flu idi:
Bunlar oralarda medreseler ka-
panmad›¤› için hem klasik f›khî
bilgilere sahip bulunuyorlard›, hem de
‹ngiliz kültürüne vâk›ft›lar. ‹slâm dün-
yas›nda 20. asr›n ikinci yar›s›na do¤-
ru siyasî ve iktisadî geliflmeler netice-
sinde “‹slâm ‹ktisad›” mefhumu ortaya
at›ld›. Bilâhare 20-30 y›ll›k bir haz›rl›k
devresinden sonra, 1976 y›l›nda Mek-
ke’de Inter Continental Oteli’nde tertip
edilen I. Dünya ‹slâm ‹ktisad› Kongre-
si’yle bir dönüm noktas›na girildi. O
ana kadar münferit, gayr› resmî olan
hareketler 1969’da kurulan ‹slâm
Konferans›’yla uluslararas› zemine
kaym›fl, akademik sahada da I. Dün-

ya ‹slâm ‹ktisad› Konferans› ile resmi-
yet kazanm›flt›r. Ayn› y›llarda da ‹slâm
‹ktisad› ile ilgili müflahhas bir ad›m
olarak ‹slâm Konferans› çerçevesinde
olmak üzere ‹slâm Kalk›nma Bankas›
1975’te kurulmufl ve 76’da faaliyete
bafllam›flt›r. Ve flu anda da hâlen ‹s-
lâm Konferans›’na ba¤l› bir yan kuru-
lufltur. ‹slâm Konferans›’na ba¤l› afla-
¤›-yukar› 20-22 yan kurulufl var. Bun-
lar›n içinde en güzel çal›flan ve en ak-
tif müessese ‹slâm Kalk›nma Banka-
s›’d›r. ‹slâm Kalk›nma Bankas›’n›n
müflahhas bir örnek olarak ortada bu-

lunmas›, elinde kaynak olmas›
ve bu paralarla ‹slâm Dünyas›-
n›n sosyal ve iktisadî kalk›nma-
s›nda görev alma fonksiyonu-
nun da kendisine verilmesi ve
bu görevin de ‹slâm Bankas›
bünyesinde kurulan IRTI (‹sla-
mî Araflt›rma ve E¤itim Enstitü-
sü) ile takviye edilmesi, bu ban-
kan›n ‹slâm iktisad› sahas›nda-
ki faaliyetlerinin ivme kazanma-
s›na sebep oldu. ‹slâm Konfe-
rans›’na üye olan devletlerin
kat›lmalar›yla kurulan ‹slâm
Kalk›nma Bankas›, faizsiz ola-
rak çal›flmak üzere kurulunca,
üye ülkelerde de ayn› model
esas al›narak Özel Finans Ku-
rumlar› kurulmaya baflland›.
Muhtelif ‹slâm ülkelerinde,
münferit faizsiz sistemle çal›-
flan bankalar kurulurken bu
arada ‹ran ve Pakistan’da dev-

let eliyle bütün bankalar›n ve bankac›-
l›k fonksiyonlar›n›n faizsiz esasa dö-
nüfltürülmesi hareketi bafllad›. Bu
arada ‹slâm Bankalar› Birli¤i kuruldu.
Böylece faizsiz bankac›l›kta iki türlü
hareket geliflti: 1.’si, Faizsiz esasa uy-
gun ekonomik bir model içinde finans
ve bankac›l›k sektörünün yeniden ya-
p›lanmas›; ‹ran, Pakistan ve k›smen
Sudan’da bu yolda bir uygulamaya
geçildi. 2.’si, Dünyaya hâkim olan ser-
best piyasa ekonomisi içinde faizsiz
finans kurumlar›n›n kurulup rekabete
aç›lmas›; birinci modelin uygulay›c›s›

Sabahattin Zaim
Faizsiz Sistem ve

Sabahattin Zaim
Prof.Dr. Sabahattin Zaim’in en belirgin özelli¤i “hocalar›n hocas›” olmas›d›r. Akademi ve fikir dünyas›ndaki ünü

sadece Türkiye ile s›n›rl› kalmay›p tüm dünyaya yay›lm›fl ender flahsiyetlerden biridir. Yazd›¤› kitaplar
kendi alan›nda temel referans kayna¤› olmufl, özellikle ‹slâm Ekonomisi’ne yapt›¤› teorik katk›lar ve hizmetler

nedeniyle pek çok ödüle lây›k görülmüfltür. 
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olarak belirtilen ‹ran, Pakistan, Sudan
d›fl›ndaki di¤er üye ülkelerde bu mo-
del uyguland›.

Hocam, bu tarihî çerçeve için-
de, iflin Türkiye taraf›na gelirsek,
Türkiye’de biraz geç bafllad› bu
uygulamalar. Türkiye’de tart›flma-
lar da epey eskiydi ama, müflah-
has ad›mlar 80’den sonra at›ld›.
Türkiye’de bafllang›çta düflünülen
ve hukukî mevzuat itibariyle de¤il
de fikir ve nazariyede çizilen ile
ortaya ç›kan hukukî çerçeve ve
tatbikat› bir mukayese ederseniz
neler söyleyebilirsiniz?

Faizsiz Finans Kurumlar›’n›n ku-
rulmas› ‹slâm dünyas›nda tatbikatla
ilgili oldu¤u için bir siyasî iradeyi ge-
rektiriyor. Zira faizsiz (“lâ riba”) sis-
tem bankac›l›kla kabil-i telif bir mef-
hum de¤ildir. Banka demek faizle
çal›flan kurum demektir. Faizi kald›r-
d›n›z m›, kapitalist sistem içindeki
banka mefhumu mesnetsiz kal›r. ‹s-
ter sosyalist, ister kapitalist sistem
olsun, her ikisinde de “faiz de facto”
ekonominin temelini teflkil eder. ‹s-
lâm ülkelerinde uygulanan iktisadî
modeller bütün dünyada ya kapita-
list, ya da sosyalist veya ikisinin ter-
kibi hâlinde bulundu¤u için baflka bir
düzen yoktu. Türkiye’de bu hava an-
cak rahmetli Özal’›n zaman›nda ya-
kalanabilmifltir. 

Faizsiz bankac›l›¤›n ikinci modeli
için bir örnek olarak Türkiye’yi ele
al›rsak, bu modelde durumu flöyle
aç›klayabiliriz: Türkiye’de Özel Fi-
nans Kurumlar› ikinci modele göre
geliflmektedir. 1983’te ç›kar›lan Ka-
nun hükmünde kararname ile
(16.12.1983 gün ve 83/7506 K.H.K.)
“Özel Finans Kurumlar›” kurulmas›-
na imkân verilmifltir. 1984’te yap›lan
de¤ifliklik ve 25.02.1985’te 18323
say›l› Resmî Gazete’de yay›nlanan
tebli¤ ile hukukî çerçeve tamamlan-
m›flt›r. Bu yeni kurumlar ise Özel Fi-
nans Kurumu s›fat›yla halktan kâr ve
zarara kat›lma yoluyla ve faizsiz ola-
rak fon toplama yetkisine sahiptir.

Bugün Türkiye’deki Özel Finans
Kurumlar› toplad›¤› fonlar›n hemen
hemen % 90’dan fazlas›n› murabaha,
yani ticarette peflin al›p vadeli sat›flta
de¤erlendirmektedir. ‹kinci derecede

leasing, yani finansal kiralama ifline
girme¤e bafllam›fllard›r. Bu itibarla,
hem hacim, hem de muhteva itibariy-
le iktisadî kalk›nmadaki rolleri aç›s›n-
dan Türkiye’deki Özel Finans Kurum-
lar›, ileriye do¤ru ümit vaat etmekle
beraber, henüz bafllang›ç safhas›nda
olan kurumlar olarak ifade edilebilir.
Faizsiz bankac›l›¤›n uyguland›¤› di-
¤er ülkelerde de durum afla¤› yukar›
benzer bir manzara arz etmektedir.
Türkiye’deki Özel Finans Kurumlar›
di¤er ülkelerdeki emsalleri içinde ba-
flar›l› örnekler olarak gösterilebilir. 

fiimdi Bat› merkez bankalar› da
kendi ülkelerinde faizsiz bankac›-
l›¤a izin verip vermemeyi tart›fl›r-
ken diyorlar ki: “Sizin kurallar›n›z
henüz standart hâle gelmifl, her-
kes taraf›ndan kabul görmüfl bir
safhaya gelmedi. Önce kendiniz
flunlar› tam bir ç›kar›n ortaya. On-
dan sonra biz de ona göre uygun
mu de¤il mi, izin verir miyiz ver-
mez miyiz, bakar›z” diyorlar.

Hakl›d›rlar. Bu sahada iflte o za-
mandan beri çal›flmalar yap›l›yor.
Akademik sahada büyük gayretler
sarf ediliyor. Ama flunlar› arz ede-
yim: ‹slâm iktisad› ve bankac›l›¤› ile
ilgili olarak, Kral Abdülaziz Üniversi-
tesi’ndeki ‹slâm Ekonomisi Araflt›r-
ma Enstitüsü’nde çal›flmalar yap›l›-
yor. ‹kinci olarak, ‹slâm Kalk›nma
Bankas›’na ba¤l› bir birim bu sahada
çal›flmalar yap›yor. Üçüncüsü, yine
Muhammed Faysal’›n teflebbüs,
gayret ve finansman›yla Kuzey K›b-
r›s Türk Cumhuriyeti’nde kurulmufl
ve maalesef daha sonra kapat›lm›fl
olan Milletleraras› ‹slâm Bankac›l›¤›
ve ‹slâm ‹ktisad› Enstitüsü. Dördün-
cüsü, rahmetli Ziya ül-Hakk’›n za-
man›nda Pakistan ‹slamabat’ta ve
‹sviçre’de kurulan bir vakfa dayana-
rak, ona ba¤l› bir Milletleraras› ‹slâm
Üniversitesi kuruldu. Bu üniversite-
nin bünyesinde de Milletleraras› ‹s-
lâm Bankac›l›¤› Enstitüsü kuruldu.
Ondan sonra Malezya’da bir Millet-
leraras› ‹slâm Üniversitesi kuruldu.
Yine ‹slâm Kalk›nma Bankas›’n›n fi-
nansman›yla Nijer’de ve Gambi-
ya’da iki tane ‹slâm Üniversitesi aç›l-
d›. Bütün bunlarda ‹slâm iktisad› ko-
nular› ele al›nm›flt›r. 

Mesafe al›nd› m› peki hocam?
Bir hayli mesafe al›nm›flt›r. Bir

hayli bibliyografya yay›nland›. ‹ngiliz-
ce yay›nlar Necatullah S›dd›ki tara-
f›ndan haz›rland›. Türkçe yay›nlar
bendeniz taraf›ndan takdim edilmifl-
tir. Ondan sonra Pakistan’da Ekrem
Han taraf›ndan ‹ngilizce ve Urduca
bir bibliyografi yay›nlanm›flt›r. Profe-
sör Ninhouse Almanya’da, Bonn Üni-
versitesi’nden, ‹ngilizce ve Almanca
bibliyografi yay›nlam›flt›r. Son olarak,
‹slâm Kalk›nma Bankas› flöyle üç
parmak kal›nl›¤›nda genifl bir bibli-
yografya yay›nlam›flt›r. ‹talyanca’dan
‹spanyolca’ya kadar her dilde bu sa-
ha ile ilgili yay›nlar yap›lm›flt›r.

fiimdi bu husus, yani ortak ku-
rallar›n tesis edilememesi, biraz
da ekonomistler ile ya da finans
uzmanlar›yla, ‹slâm hukukçular›
aras›nda bir çeliflkiden veya bir
mutabakat tesis edilememesin-
den ileri geliyor olabilir mi?

Hâlâ ‹slâm dünyas›ndaki ‹slâm
iktisad›yla ilgili geliflmelerin önünde-
ki darbo¤azlardan biri bu sordu¤u-
nuz sualle ilgilidir. Çünkü engeller
say›l›rken bir tanesi budur. ‹slâm
dünyas›nda maalesef e¤itim sistemi
ile ilgili olarak f›k›hla iktisat aras›nda

Prof.Dr. Sabahattin Zaim
1926 y›l›nda Makedonya’da do¤du.

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1947’de
tamamlad›. 

‹stanbul ‹l Maiyet Memurlu¤u görevi-
nin arkas›ndan Kahta, Ayanc›k ve Abana
kaymakaml›klar› yapt›. 1953 tarihinde
‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Kür-
süsü’nde asistan olarak göreve bafllad›. 

1955 y›l›nda Amerika’ya giderek
Cornell Üniversitesi’nde doçentlik çal›fl-
malar›n› sürdürdü. 1957 y›l›nda Sosyal
Siyaset Kürsüsü’nde doçent olarak ho-
cal›¤a bafllad›. 1965 y›l›nda profesör ol-
du. 1979’da Kürsü Baflkanl›¤›’na getiril-
di. 1993’e kadar bölüm baflkan› olarak
görevini sürdürdü. 

Suudi Arabistan’daki Melik Abdula-
ziz Üniversitesi’nde misafir ö¤retim
üyesi olarak iki y›l hocal›k yapt›. Sakar-
ya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi’nin kurucu dekan› olarak gö-
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yar›m as›rl›k akademi hayat›n› tamam-
layan Zaim, 1998-2000 y›llar›nda YÖK
üyeli¤i görevinde de bulunmufltur. 
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tam bir köprü kurulamam›flt›r. Dola-
y›s›yla ikisini bir araya getirecek ya
bir ekip çal›flmas›na, yahut da öyle
bir e¤itim mekanizmas›ndan yetifl-
mifl münevverlere ihtiyaç vard›r. Her
ikisi de kafi derecede gerçeklefltirile-
medi¤i için bu nokta geliflmelerimiz-
de bir engel teflkil etmektedir.

Hocam f›k›hç›lar›n iktisatç› ol-
malar›, ya da iktisad› ö¤renmele-
riyle de bu mesele çözümlenebilir
mi, yoksa f›kh›n kendisinde de bir
tak›m engeller var m›? Çünkü f›k›h
kendini yenilemek durumunda
herhalde, yenilemek durumunda
kalacak. E¤er iktisatç› olursa f›-
k›hç›, buna ‹slâm hukuku içinde
cevaz var m›?

fiimdi umumiyetle f›khî
konularda faizle ilgili me-
seleler hep mikro bazda
bir mesele olarak ele al›n-
m›flt›r. Konu iki kifli ara-
s›nda borç al›p verme
fleklinde incelenmifltir
(ferdî bazda). O yüzden
de esas mesele olan fa-
izin dünya ölçe¤inde bir
husus oldu¤u gözden
kaçmaktad›r. Halbuki
faizin reddi sadece ferdî
ihtilâflardan dolay› de¤il-
dir. Bugün faiz dünyan›n
ana meselesidir. Bu kadar
zenginlik içinde, her gün
dünyada dört yüz - befl
yüz bin insan açl›ktan ölü-
yor. Neden? Kaynaklar m› eksik? Ha-
y›r, kaynaklar var. Kaynaklar›n da¤›l›-
m› bozuk. Niçin bozuk? Faiz sistemi
yüzünden gelir da¤›l›m› bozuk oldu¤u
için bir yanda bankalarda para biriki-
yor, kredi verilecek yer bulunam›yor.
Öbür yanda da kredi alanlar borçtan
kurtulam›yor. Hadisenin esas bu k›sm›
makro k›sm›d›r. Bu husus ikili müna-
sebetlerdeki alacak-borç meselesinin
tahlili ile anlafl›lmaz. Onun için mese-
leye f›khî aç›dan bak›l›nca bu noktalar
görülemiyor. Burada eksik olan bir zih-
niyet yap›s› ve makro görüfltür. 

Hocam bankac›l›k, tabi bunun
en önemli meselesi. Bunun d›fl›nda
bankac›l›k yaparken de bizim karfl›
karfl›ya geldi¤imiz baz› pratik me-
selelerimiz var. Birincisi, bu temer-

rüt meselesi. Pratikte Türkiye’de
bizlerin karfl›laflt›¤› en önemli me-
sele bu temerrüt. Sonra da borsa.

Faizsiz Finans Kurumlar›, bir vas›-
tad›r. Fakat, ‹slâm iktisad› da bütün-
den mücerret de¤ildir. E¤er bunlar ay-
n› bütünün içinde yer almazsa, her bi-
risini baflka bir bütünün içine koyarsa-
n›z, bir makineye yabanc› bir difllinin
monte edilmesi gibi uygun olmaz. Ma-
kine kötü sesler ç›kar›r ve devaml›
afl›nmalar olur. Özel Finans Kurumla-
r›’n›n çal›flma tarz› böyle bir manzara
arz ediyor. Farkl› bir sistemin içine bu-
nu monte etmeye u¤rafl›yoruz. Ve ta-
bii ki bu kurum istenilen k›vamda pü-
rüzsüz çal›flam›yor. Çünkü çevresi ha-
z›r de¤ildir. ‹nsan› haz›r de¤ildir. Ta-
mamlay›c› kurumlar› haz›r de¤ildir.

Böyle bir sistemin çal›flmas› için evve-
lâ insan modelinin oluflmas› gerekir.
Yani kapitalist sistem bir zihniyetle or-
taya ç›km›flt›r. Kapitalizm bir zihniyeti
ifade eder. Bu da “homo economicus”
denen insan modeline dayand›r›lm›fl-
t›r. Bugün bat› dünyas›nda bu model
de¤ifliyor. ‹nsanî modeller, ilimlerin ge-
liflmesi sonucunda, gittikçe bu iktisadî
adam tipini revize etmeye çal›fl›yor.
Bugünkü modern bilim dünyas› - post
modern dünyada - insan modeli de o
iktisadî adam tipinden yavafl yavafl ç›-
k›yor. ‹slâm modelinde bu ilk de¤iflen
unsur insan modelidir. Çünkü iktisadî
adam modelinde insanlar flahsî men-
faatlerini maksimize etmek hissiyle ve
her ad›m›nda bu gayeyle hareket
eden insan olarak düflünülmüfltür.
Herkes menfaatini maksimize etmek

isterse, birbiriyle çat›flmas› mukadder-
dir. O zaman da “homo homini lupus”
kavram› ortaya ç›kar. ‹nsan insan›n
kurdu haline gelir. Halbuki ‹slâm iktisa-
d›nda Allah’›n r›zas›n› tahsil etmeye
çal›flan bir insan modeli olmas› lâz›m-
d›r. Bu farkl› bir insan kavram›d›r. fiim-
di bu insan› biz e¤itip terbiye etmez-
sek, bu insanlardan flu veya bu flekil-
de meydana gelen toplumlar ortaya
ç›km›flsa ve o toplumlar›n kurdu¤u bir
sistem meydana gelmiflse, o vakit kur-
du¤umuz kurumlar hem müflteri bak›-
m›ndan, hem mudiler ve hem kurucu-
lar bak›m›ndan, hem flirket, hem de
çevre, hükümetler ve devlet kavramla-
r› bak›m›ndan birbirine yabanc›lafla-
cakt›r. Hele Türkiye’de oldu¤u gibi,
kuvvetli bir enflasyon ortam›nda bo¤a-

z›na kadar faize bat›r›lm›fl bir
toplumda siz bu kurumu kur-
dunuz mu o gerekli insan un-
suru etraf›n›zda bulunam›-
yor. Söz konusu olan temer-
rüt meselesi bu yap› içinde
ortaya ç›kan ahvâl-i adîye-
den bir hâl oluyor. O insanla-
ra da farkl› aç›dan cezaî mü-
eyyideler uygulanmas›n›n
yollar›n› bulmak gerekir.

Hocam bu temerrütte
borcun vaktinde ödenme-
mesi, orada temerrüt de-
nen fley karfl›m›za ç›k›yor.
Kat› uygulamalar hâlinde
ifl bir ç›kmaza gidiyor. Bu
sefer kurum zarar görme-

ye bafll›yor. Bu zarar sadece kuru-
mun zarar› de¤il, o kuruma hesap
açan, para yat›ran pek çok insan›n
zarar›d›r. fiimdi sizden bir çözüm
beklemek için (sizi de zora sok-
mak için) söylemiyorum ama bu
meselede yeni bir imal-i fikir yap-
ma gere¤i konusundaki düflünce-
lerinizi alabilir miyiz?

Bu önemli bir problem. “Bir Müs-
lüman insan›n geliri giderinden faz-
laysa ve faizi kullanmayacaksa, ne
yapacak” diye sordu¤umda, “yeni ya-
t›r›mlar yapacakt›r” diyoruz. Ama tü-
ketimini de bir Müslüman olarak çev-
re flartlar›n›n çok üstüne ç›karamaya-
ca¤›ndan, bir süre sonra yapaca¤›
yat›r›mlarla sa¤layaca¤› gelir toplu-
ma hizmet külfeti hâline gelecek, ona
sadece manevî zevkî kalacakt›r. O

29.06.1966 Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurulu 
Turgut Özal, Sabahattin Zaim
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zaman insanlar, toplamaktan sa¤la-
nan maddî tatmin azald›¤› için, topla-
maktan vermeye do¤ru geçebilir. Zira
vermenin sa¤lad›¤› haz, manevi tat-
minde azalan fayda kanunu iflleme-
di¤i için tersine yükselir. O zaman in-
sanlar vermek suretiyle kendini tat-
min cihetine giderler. ‹flte burada
karz-› hasen ve sadaka bafllar. fiimdi
insanlar bu noktaya geldi¤i zaman,
kime verecektir bu yard›m›? Tabii ki
iyi bir Müslüman kardeflini arayacak-
t›r iyi bir insan. O zaman zengin bir
Müslüman iyi bir insana borç vere-
cektir. Böyle manevî yap› maddî öl-
çülerle anlamland›r›lacakt›r diyorum.
‹flte buradaki problem bu. O güzel in-
sanlar› bulabilmek lâz›m. Konu flimdi
ferdiyetten ç›k›p da
kurum baz›na geldi¤i za-
man, o bankalarla güzel
insanlar› bulabilme me-
selesi tabi çok zorlafl›yor.
Hatta bazen imkâns›zla-
fl›yor. Standardize edil-
mifl oluyor hâdise. Ferdî
plândan ç›k›yor. Meselâ
o zaman araya güzel in-
sanlar de¤il de, belki gü-
zel olmayan insanlar giri-
yor. O zaman, tabi sistem
zedeleniyor. Üstelik de
bütün hukuk sistemi bu-
na göre ayarlanmad›¤›
için II. etapta da oradan
problemler ç›k›yor.

Tabi bu, sadece faizsiz banka-
c›l›¤›n problemi de¤il. Buyurdu¤u-
nuz gibi, Türk hukuk sisteminin
bir problemidir. Hatta, ahlakî bir
problem bafllang›çta.

Zaten baflta en çok ticaret kanunu
ve sair hukuk sistemindeki engeller
yüzünden ‹slâmî kurumlar gelifleme-
mifltir. Hâlâ da geliflemiyor. Meselâ
bir anonim flirketteki çal›flanlar›n kâr-
dan pay almas› meselesini kanunlara
göre nas›l yapabilirsiniz? Devaml›
sermaye mi art›racaks›n›z. Yani kâr
ortakl›¤› sistemi pekâlâ uygulanabilir.
Ama hukuk sistemimiz buna imkân
vermedi¤i için güzel fleyler yap›lamaz
hâle geliyor. Vaktiyle Karabük’te bu-
nun uygulanmas› düflünüldü, fakat
sonuç al›namad›. Esnaflar yapmak
istedi. Olmad›. Sigorta sistemi de ay-
n› flekilde karfl›m›za ç›kt›.

Hocam; di¤eri, temerrütten son-
ra borsa meselesiydi.

Efendim, borsa meselesi de en az
di¤eri gibi ifllenmifl konulardan bir ta-
nesidir. Bu sahada bir iki ciddî ön ça-
l›flma yap›ld›. Bir tanesi eskidir. Pa-
kistanl› Prof. Abdulmennan bir çal›fl-
ma yapm›fl ve ‹slâm Kalk›nma Ban-
kas›’na tevdi etmifltir. Bendeniz de re-
ferans verici hoca olarak görevlendi-
rilmifltim. Abdulmennan bey orada
baz› çal›flmalar yapt›, ama onun da
f›khi taraf› yetersizdi. Arapça bilmedi-
¤i için ‹ngilizce ikinci kaynaklardan
meseleyi geniflletmeye çal›flm›flt›. Te-
orik yönden henüz ‹slam’da borsa
sistemi nas›l olmal›d›r noktas›nda ye-
terli çal›flmalar tamamlanmam›flt›r. 

Hocam, yine bizim Türkiye’deki
tecrübeye dönersek; çok tenkit
edildi¤imiz bir husus var. “Türki-
ye’deki Özel Finans Kurumlar› bafl-
lang›çta kâr/zarar ortakl›¤› proje fi-
nansman›na girmeleri beklendi¤i
halde, bunlar hep murabahada ta-
k›ld› kald›lar” denilir. Do¤rudur da
bu. (Bunun da birtak›m sebepleri
var ama). Biz bu konuda sizin nok-
ta-i nazar›n›z› ö¤renmek istiyoruz.
Neden Murabaha’da tak›l›nd› ve di-
¤er proje finansman› Türkiye’de
neden yap›lamad›. Yap›labilir mi?
Bunun flartlar› nelerdir?

Bu tür bankac›l›kta prototip, ‹slam
Kalk›nma Bankas›’d›r. Dünyada faiz-
siz bankac›l›k onunla bafllam›flt›r. O
da dünya ‹slam fukahas›ndan al›nan
bir fetva ile kurulmufltur. Demek ki ‹s-
lam Bankas›’n›n kuruluflunda yapa-

ca¤› ifllemlere izin verilmifltir. Bunlar
da murabaha, mudarebe, flerike ve
icaredir. Bu dört ifllem tecviz edilmifl-
tir. Fakat bunlar›n içinde esas olan,
Özel Finans Kurumlar›’n›n vazgeçil-
mez unsuru olmas› gereken ayr›ca-
l›kl› fonksiyon Mudarebe sistemidir.
Çünkü Mudarebe Sistemi, Kâr-Zarar
Ortakl›¤› Sistemi ise ‹slâmi finans
sisteminde faiz sisteminin yerine ika-
me edilen unsurdur. Yani faizsiz bir
sistem nas›l olur diye soruldu¤u za-
man, faizin yerine ikame edilen sis-
tem Kâr/Zarar Ortakl›¤› Sistemi’dir
deniliyor. ‹flin özü bu mudarebe ak-
tindedir. Yani faizsiz bankac›l›¤›n pi-
yasa mekanizmas›n›n üzerine otur-
tulaca¤› sistemdir bu. Hukukçular ta-

raf›ndan bu dört ifllem tec-
viz edilirken, esas Mudare-
be öne ç›kar›lm›flt›r. ‹care
ve Murabaha marjinal un-
surlar olarak tecviz edilmifl-
tir. Fakat, faizsiz bankalar
zamanla öyle hâle gelmifl-
lerdir ki aslî fonksiyonunu
hiç ifa edemeyip, marjinal
olarak tecviz edilen nokta-
da tak›l›p kalm›fllard›r.

Bu sadece Türkiye’de
de¤il, de¤il mi? Bütün
dünyada böyledir.

Bütün dünyada bu böy-
ledir ve her tarafta tenkit
söz konusudur. Malumlar›-
n›z, dünyada faizsiz banka-

lar iki gruba ayr›l›yor. Birincisi topye-
kûn bankac›l›k sisteminin faizsiz
esasa göre flekillendirildi¤i ülkeler,
‹kincisi de kapitalist düzende, faizli
sistem içinde müsaade edilen
faizsiz bankac›l›k sistemidir. Birinci-
sine Pakistan, ‹ran ve Sudan göste-
rilebilir. Malezya, Türkiye ve bütün
di¤er ‹slâm ülkeleri ikinci guruba gir-
mektedir.

Bu sadece ikinci grubun prob-
lemi mi?

Birinci grupta da bu problem
mevcut. ‹flte bendeniz ‹ran’a gitti¤im-
de orada da bu meseleyi tart›flt›k.
Orada da çözemiyorlar meseleyi. 

Teflekkür ederiz hocam. ■

* Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi son s›n›f ö¤rencileri (soldan itibaren)
E. Ethem Boysan, Necdet Duman, Sabahattin Zaim (1947)



‹ç dünya zenginli¤i de maddî
servetler kadar gereklidir. Mal mülk
olarak zengin say›labilecek kifli,
e¤er iç dünyas›nda da zenginse,
cömertse, bu varl›¤a, s›rf kendi gay-
retlerinin neticesinde de¤il de bir
vesileler zinciri sonucunda sahip ol-
du¤unu, baflka vesilelerle de kay-
bedebilece¤ini düflünür ve kabulle-
nirse, bu zenginli¤i rahata ve huzu-
ra dönüfltürebilir.

Aksi halde, zenginli¤i çok çal›fl-
makla kendisinin edindi¤ini ve istik-
bali için onu fliddetle muhafaza et-
mesi ve artt›rmas› gerekti¤ini düflü-
nür ve ona göre yaflarsa, gerçekten
sefil bir hayata da sahip olabilir.

Ayn› fleyler fakirlik için de geçer-
lidir. Maddî fakirli¤i manevî zengin-
likle dengeleyebiliriz ya da fakirlik
içinde baflka bir fakirlikle dünyay›
kendimize zindan edebiliriz.

Ayn› tarifle ve ayn› ölçülerle farkl›
insanlar taraf›ndan yap›lan yemekle-
rin tad› ayn› olmaz. Hatta ayn› insan
ayn› yeme¤i farkl› zamanlarda ayn›
lezzette yapamaz. Çünkü yeme¤e,
sebzenin, etin, tuzun, biberin yan›n-
da; o anda yaflanan duygulardan,
sevgiden veya kinden, iyi düflünce-
den veya kötü düflünceden elimizde
olmadan kat›lm›fl olabilir.

‹lk defa gördü¤ünüz bir insana
k›rk y›ll›k dostunuzmufl gibi kan›n›z
kaynar bazen. Bazen de ilk defa gör-
dü¤ünüz bir insana karfl› müthifl bir
so¤ukluk duyars›n›z. Her iki durumu
da; o anda ya sizde ya da karfl›n›z-
daki kiflide tafl›nan niyetlerin, duygu-
lar›n türü ve yo¤unlu¤u oluflturur.

Harcamalar›n k›st›kça k›s›lmas›,
gelirin yetmesi için gerekli, ama ye-
terli de¤ildir. Cömert davran›lmas›,
yard›mda bulunulmas›, servetinizi
azaltmak yerine artt›rabilir de. 

Herkese gülücükler da¤›tmak da
kifliyi bazen yapayaln›z b›rakabilir.
Gülücükler ve yard›mlar yapaysa,
samimiyet noksansa e¤er, büyük bir
ihtimalle kalabal›k içinde yaln›zl›k
çekilebilir.

Çok çal›flmak bir s›nav› kazanmak
için yeterli de¤ildir. Sizi kollayan
olumlu bir atmosferin olmas› gerekir
ayn› zamanda. Çok çal›flmadan, ama
yeterince çal›flarak da baflar›ya ula-
flabilirsiniz. Samimiyetle ve herkes
için iyilik düflünür, yapt›¤›n›z ifle ina-
n›r ve do¤rulu¤undan emin olursan›z

olumlu geliflmeler pefl pefle gelir.
Benli¤ine çok güvenen ve kendini
her fleyin merkezi gören bir insan›n
görünürde çok baflar›l› olmas› bile
onu asla tatmin etmez, mutlulu¤u ve
huzuru için yeterli olmaz.

Kendi irademizin de¤ifltirebilece-
¤i s›n›rlar içinde hayat›m›za yön ve-
ren, geçece¤imiz istasyonlara bizi
yönlendiren kalbimizde ve beynimiz-
de besledi¤imiz duygu ve düflünce-
lerdir. Huzur ve mutluluk, maddî var-
l›klardan çok, bu duygu ve düflünce-
lere ba¤l›d›r. Kahkaha sesleri saray-
lardan yükseldi¤i kadar, gece kondu-
lardan da yükselir. Bir çocuk ayakka-
b› boyayarak para kazan›p anne ba-
bas›n› sevindirirken, bazen de baflka
bir çocuk, servet içinde yüzen bir ai-
le için en büyük problem olabilir. Ya
da fakiri daha fakir, zengini daha

mutlu k›lacak nice evlâtlar görülebilir.
Çocu¤umuza kan›m›zdan ve ruhu-
muzdan verdiklerimiz, onu yetifltirme
tarz›m›zdan çok daha önemlidir ve
kiflili¤ini çok daha belirleyicidir. ‘’Kifli-
nin içinde olacak’’ deriz ya. ‹flte içinde
olan odur.

Baflar›n›n, huzurun, sa¤l›¤›n bir
kayna¤›, bir de ölçüsü vard›r. 

Bu ölçünün kayna¤›, her zaman
iyiyi ve güzeli düflünmek, iyiyi ve gü-
zeli söylemektir. Bu kaynak herkes
için geçerlidir. Ölçüsü ise kanaat ve
hakkaniyettir. Kanaatin ve hakkani-
yetin olmad›¤› hiçbir baflar›, huzur ve
sa¤l›k (fiziki veya ruhi) aç›s›ndan in-
sano¤luna tatmin yaflatmaz. ■

* Kurumsal Bankac›l›k Müdürü
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makale

Düflünmenin Rolü
‹yi Niyet ve Pozitif

Düflünmenin Rolü

H Ü S E Y ‹ N T U N Ç *

‹nsano¤lu genellikle yan›lg› içindedir; Sebep ve sonuç aras›nda maddesel ba¤lant›lar arar, çabalar›n›n neticelerini
genellikle maddesel yönleriyle tartar. Oysa insano¤lunun duygu, düflünce, inanç, niyet gibi manevî boyutlar›

hayat›n›n flekillenmesinde ve çabalar›n›n neticelerini elde etmesinde çok daha fazla etkiye sahiptir.
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MORTGAGE MODEL‹N‹N
ÖZELL‹KLER‹

Ülkemizde, Mortgage’nin, yap›m›
tamamlanmam›fl konutlar için oldu-
¤una dair yanl›fl bir alg›lama söz ko-
nusudur. Yurtd›fl›nda bu sistem bit-
mifl konutlara uygulanmaktad›r. Do-
lay›s›yla Mortgage bir “inflaat finans-
man modeli” de¤il, vatandafl›n konut
edinmesini sa¤layan ipotekli bir fi-
nansman biçimidir. Peki bu finans-
man biçimini herkes için cazip k›lan
unsur nedir? Cevap sorunun özünde
yatmaktad›r: Faiz ve vade. 

Mortgage sistemi hem vade,
hem de faiz oran› itibariyle önemli
avantajlar içermektedir. Ancak mort-
gage beklentisinin etkisiyle, son 2
y›lda bankac›l›k sektörünün konut
kredilerine uygulad›¤› faiz hadlerin-
de ciddî düflüfller gözlemlenmekte-
dir. fiu an itibariyle konut kredilerine
uygulanan en düflük ayl›k faiz oran›
yüzde 1,35 (y›ll›k yaklafl›k %17.5)
civar›ndad›r. 

Afla¤›daki tabloda farkl› oranlar ve
vadeler için ayl›k ödeme miktarlar›
görülmektedir. 

ABD’de Mortgage faizleri, 15 y›l
için y›ll›k yüzde 4.8, 30 y›l için y›ll›k
yüzde 5.5 düzeyindedir. Yurtd›fl› Mort-
gage uygulamalar›nda peflinat oran›,
yüzde 10 ile yüzde 15 ara-
s›nda de¤iflmektedir. Ül-
kemiz koflullar›nda
mortgage peflinat
oran›n›n % 25
olarak belirle-
n e c e ¤ i
t a h m i n
edilmek-
tedir. 

MORTGAGE
S‹STEM‹N‹N YAfiATILAB‹LMES‹
‹Ç‹N ‹HT‹YAÇ DUYULAN
KOfiULLAR

Geliflmifl bat›l› ülkelerdeki meka-
nizmalar›n ülkemizde de iflletilebil-
mesi için ekonomik istikrar sa¤lan-
mal›, enflâsyon afla¤› çekilmeli, faiz
oranlar› gerilemeli ve gelir da¤›l›m›
düzeltilmelidir. 

Mortgage sisteminden beklenen
faydan›n sa¤lanabilmesi için konut
arz›n›n artt›r›lmas› bizatihi önem ta-
fl›maktad›r. Ülkemizde, kredi de¤er-

leme ve raporlama kurumlar›n›n
eksikli¤ine ba¤l› olarak ko-

nut ekspertiz sisteminin
aksamas›, ipotek ve
tapu devir muamele-
lerinin bilgi ifllem sis-

temlerine dayal›
olarak yap›lma-
y›fl›, konut si-
gorta sistemi-

nin yeter-

sizli-
¤i, Mortga-
ge kredisi kullanacak
borçlular›n kay›t d›fl›
gelirleri gibi etmenler
bu sistemin yayg›nlaflmas›n› etkile-
yecek belli bafll› faktörlerdendir. 

Mortgage’den kaynaklanan borcun
vadesinde ödenmemesi halinde temi-
nat›n, yani ipote¤in süratle paraya dö-
nüfltürülmesi finansman sa¤layan ku-
rulufllar aç›s›ndan son derece önemli-
dir. SPK Baflkan› Do¤an Cans›zlar da
bu konuya iliflkin olarak Mortgage mo-
delinde, ödeme güçlü¤üne düflenlerin
risk oluflturmamas› için, gayrimenkul-
lerin üç ay gibi k›sa bir sürede h›zl› sa-
t›fl›n›n düzenlenece¤ini ifade etmifltir.

Haz›r m›y›z?
Mortgage Sistemine

Haz›r m›y›z?
Mortgage nedir? Kimilerine göre konut finansman›nda yeni bir ç›¤›r ve belki de bir “dönüm noktas›”d›r.

Mortgage’nin kelime anlam› “ipotek” olmakla birlikte, “rehin” ya da “tutu” kelimeleri de kullan›lmaktad›r. Keza,
Türk Dil Kurumu (TDK), ‘’mortgage’’ kelimesi yerine ‘’tutulu sat›fl’’› önermifltir. Ancak, genel kabul görmüfl

flekliyle mortgage, “gayrimenkule dayal› ipotek bankac›l›¤› sistemi”dir. 

V O L K A N E V C ‹ L *

Ayl›k Ödemeler (YTL)
Y›ll›k Oranlar

20% 15% 13% 11% 9% 7% 5%

5 2.560 2.330 2.239 2.149 2.059 1.970 1.882

10 1.826 1.556 1.451 1.349 1.248 1.150 1.055

Geri Ödeme 15 1.637 1.336 1.218 1.105 994 887 785

Süresi (Y›l) 20 1.572 1.248 1.121 997 878 763 654

25 1.547 1.208 1.074 943 816 693 578

30 1.538 1.190 1.050 914 780 651 530

Kulland›r›lan kredi 100.000 YTL
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Toplu Konut ‹daresi de konuyla il-
gili olarak, baflta ‹cra ‹flâs Kanunu
olmak üzere, di¤er mevzuat ve ver-
gisel uygulamalarda de¤ifliklik yap›l-
mas›n›n, sistemin varl›¤› ve baflar›s›
için vazgeçilmez bir gereklilik oldu-
¤unu beyan etmifltir. 

MORTGAGE S‹STEM‹N‹N
ARTILARI, EKS‹LER‹ VE
GELECE⁄‹

Modelin do¤ru oturtulmas› ve
ekonomik istikrar›n devam› hâlinde
Mortgage sisteminin, öncelikle dur-
gunluk içerisinde olan inflaat sektö-
rümüze ve bu sektöre girdi sa¤layan
tüm sektörlere bir canl›l›k
getirece¤i aç›kt›r. 

Enflâsyonun ve faiz-
lerin düflük düzeyde sey-
retmesi uzun dönemde
istikrarl› olursa, mortga-
ge sisteminin bütün ke-
simlere hitap etmesi
mümkün olacakt›r. Ülke-
mizde konut ihtiyac›n›n
yüksekli¤ine ra¤men bü-
yük ölçüde enflâsyonist
nedenlerle konut al›m
süresi oldukça uzam›fl
ve konut el de¤ifltirme h›-
z› 1/30’lara kadar düfl-
müfltür. Bu oran Avru-
pa’da 1/10 iken, yani bir
konut Avrupa ülkelerinde
10 y›lda bir sat›l›rken yur-
dumuzda 30 y›lda bir sa-
t›l›r hâle gelmifltir. Ancak,
Mortgage oluflumunun
bu süreyi k›saltarak inflaat sektörünü
aktive etmesi ve yeni Mortgage pro-
jelerinin ekonominin lokomotifi say›-
lan inflaat sektöründe, yeni yat›r›m-
lara ve istihdam art›fl›na yol açmas›
sürpriz say›lmamal›d›r.

Mortgage sürecinin, 1994 y›l›n-
dan bu yana girdi¤i krizle 16 milyar
dolardan 4 milyar dolarlara gerileyen
inflaat sektörünü hareketlendirerek,
binlerce kifliye istihdam olana¤› sa¤-
lamas› beklenmektedir. Ayr›ca emlâk
vergisi, konut expertizi, ipotek al›m-
sat›m› gibi uygulamalar›n yeniden
düzenlenmesine vesile olarak, daha
rasyonel ve pratik bir düzenin olufl-
mas›na katk› sa¤layaca¤› tahmin

edilmektedir. Mortgage formasyonu
kabul görürse, kentler imara uygun
geliflecek ve do¤al olarak ülkemizin
en önemli sorunlar›ndan biri olan ko-
nut sorunu da çözüme kavuflmufl
olacakt›r.

Bu anlamda ülkemizde konut in-
flas›na yönelik yeni yat›r›mlar, Mort-
gage sistemine duyulan güvene gö-
re flekillenecektir. Yat›r›mlardan bek-
lenen faydan›n sa¤lanmas›, büyük
ölçüde Mortgage’in getirece¤i cazi-
beli konut finansman sistemine ba¤-
l›d›r. Bu noktada Mortgage’› besleye-
cek kaynak, yani finansman önem
kazanmaktad›r. Finansman için kay-

naklar›m›z›n yeterli oldu¤unu söyle-
mek pek de mümkün de¤ildir.

Yurdumuzda Mortgage sistemi-
nin ifllerli¤i için olmazsa olmaz koflul-
lar içinde yer alan sermaye faktörü-
nün önemini anlamak için, sadece
‹stanbul’daki konut finansman ihtiya-
c›n›n boyutunu belirlemek yeterli ola-
cakt›r. Bugün için tahmini olarak ‹s-
tanbul’da 2,5 Milyon konut mevcut-
tur. Her bir konutun ortalama de¤eri
alt limit olarak 60.000 $ olarak düflü-
nüldü¤ünde 150 milyar dolarl›k bir fi-
nansmana ihtiyaç duyulmaktad›r.
E¤er ‹stanbul’daki konutlar›n % 20’si
yani 500.000 konut finanse edilebil-
se 30 milyar dolarl›k bir kaynak ihti-

yac› hâs›l olacakt›r. Türk Bankac›l›k
Sektörü’nün Mortgage sistemini fi-
nanse edebilmesi aç›s›ndan Türkiye
geneli düflünüldü¤ünde ortaya ç›ka-
cak rakam›n büyüklü¤ü önemli bir
sorun olarak görülmektedir. 

Bu göstergelerin ›fl›¤› alt›nda, d›fl
kayna¤› teflvik edici ve uygulamay›
kolaylaflt›r›c› tedbirlerle, finansman
probleminin afl›lmas›na çaba har-
canmal›d›r.

Finansman aflamas›nda s›k›nt›
yaflatan bir di¤er sebep, Türk ban-
kac›l›k sektörünün ana problemle-
rinden olan “durasyon” dedi¤imiz
vade uyumsuzlu¤u sorunudur. Bu

sorunun yans›mas› faiz
oran› olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. 

Bankac›l›k sisteminin
sahip oldu¤u mevduat›n
ortalama vadesi 3 ayd›r.
Dolay›s›yla 3 ay vadeli
mevduatla 15 ve 30 y›l
vadeli ve düflük faizli kre-
dileri finanse etmek do¤-
ru de¤ildir. Bu ç›kmaz, alt
yap›s› iyi haz›rlanabilirse
Mortgage’›n di¤er bir
avantaj› ile çözüme ka-
vuflturulabilmektedir. Bu
avantaj›n ismi Mortgage
Senedi’dir.

Mortgage Senedi, ko-
nut kredisinden farkl› ola-
rak ikincil piyasalarda sa-
t›labilmektedir. Bu sis-
temde bankalar konut
kredilerinin geri ödeme-

lerini peflin olarak para piyasalar›na
satabileceklerdir. 

Sistemi k›saca özetlemek gere-
kirse: öncelikle bir arac› kurulufl
oluflturulacak, bu arac› kuruluflun
belirledi¤i standartlara uygun özel-
likte kredileri olan bankalar (ya da
özel finans kurulufllar›) ipotek kuru-
lufluna kredilerini satacaklar ve bu
sayede tüketiciler için bir kredi havu-
zu ihdas edilmifl olacakt›r. Daha
sonra bankalar bu krediyi temsil
edecek bir menkul k›ymet ç›kara-
caklar (konutun ipote¤ine dayal›
olan bir menkul k›ymet), bu menkul
k›ymet de söz konusu arac› kurulufl
taraf›ndan ‹MKB’ye aç›lacak ve bu
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yolla ikinci el piyasalara sat›fl› yap›l-
m›fl olacakt›r.

Bu sistemi bir zamanlar ç›kar›lan
Bo¤az Köprüsü tahvillerine benzete-
biliriz. Nas›l ki o tarihlerde köprüden
sa¤lanan gelir, tahvile dönüfltürülüp
sat›ld›ysa, bu modelde de bankalar
konut kredilerinin geri ödemelerini
peflin olarak para piyasalar›nda sa-
tabileceklerdir. Böylece borsada ifl-
lem gören yeni bir yat›r›m arac› orta-
ya ç›kacak, borsan›n verimlili¤i ve ifl-
lem hacmi artacakt›r.

Mortgage sisteminin benimsen-
mesinde hazine garantisi ve vergi
teflviklerinin önemi büyüktür. Siste-
min cazibesinin artt›r›lmas› ve riskin
azalt›lmas› aç›s›ndan bu konuda ge-
reken ad›mlar sür’atle at›lmal›d›r.

Mortgage aç›l›m›nda ikincil pi-
yasalar›n en önemli müflterile-
ri uzun vadeli yat›r›m araç-
lar›na ihtiyaç duyan birey-
sel emeklilik flirketleridir.
Türkiye’de bireysel
emeklilikte yeni bir dö-
nemin bafllam›fl olmas›,
Mortgage sisteminin
önünü açacak yeni bir f›r-
sat olarak görülmektedir.

Konuyu biraz daha
genifl bir perspektiften
inceledi¤imizde, Mortga-
ge modelinde iki tip piya-
san›n varl›¤›ndan bahse-
diyoruz. Birinci piyasa,
bankalar›n kiflilere verdi¤i
kredilerden oluflmakta ve bu pi-
yasada teminat olarak ço¤unlukla tü-
keticinin ödeme gücü ve almak iste-
di¤i konutun de¤eri dikkate al›nmak-
tad›r. Bu tür bir piyasa için yurtd›fl›n-
da bankalara yard›mc› olan servis
sa¤lay›c› firmalar mevcuttur, ancak
henüz bu yap› ülkemizde oluflturul-
mufl de¤ildir. ‹kinci el piyasada ise,
bankalar veya kurumlar bu kredileri
sat›n almakta ve yurtd›fl›ndan veya
yurtiçinden ikincil yat›r›mc›lara sat-
maktad›r. K›saca uygulaman›n te-
melini varl›¤a dayal› menkul k›ymet
ihrac› oluflturmaktad›r. Burada al›c›-
lar olarak zenginler, emeklilik fonlar›,
sigortalar, direkt müflteri ile iliflki ha-
linde olmayan toptanc› piyasas›ndan
flah›slar bulunmaktad›r.

‹kinci el piyasas› bu özellikleriyle
bankalar›n likidite sorunu yaflamas›-
n› engellemekte ve bankan›n verdi¤i
kredinin teminat›n›n çabuk paraya
çevrilmesine katk› sa¤lamaktad›r.

Mortgage sigortac›l›k alan›nda, fi-
nansman kurulufllar› ve borçlular için
yeni bir tak›m uygulamalar da öngör-
mektedir. 

Bunlardan ilki “ipotekli emlâk kre-
disi senedi sigortas›” ya da “mortgage
senedi sigortas›” denilen ve finans-
man kuruluflunu, borcun tahsil edil-
memesi ihtimaline karfl› koruyan bir
sigorta sistemidir. Ancak bu zorunlu-
luk yurtd›fl› uygulamalar›nda, konut
de¤erinin en az yüzde 20’sini ödeye-
bilen borçlular için aranmamaktad›r. 

‹kincisi ise “mortgage senedi ha-
yat sigortas›” veya “ipotekli emlâk
kredisi senedi hayat sigortas›” olarak
adland›r›lan ve borçlunun ölümü ihti-
maline karfl› yapt›r›lan bir sigortad›r.
Bu sigorta yöntemi, ülkemizde za-
man zaman kredi verilirken istenen
hayat sigortas›ndan çok ayr› özellik-
ler tafl›maktad›r.

SONUÇ OLARAK
Uzunca bir zamand›r kamuoyun-

da tart›fl›lan Mortgage sisteminin po-
pülerli¤i bir bak›ma geliflmifl ülkelerin
en önemli gayrimenkul finansman
sistemi olmas›na dayan›yor.

Ancak bu noktada, ülkemizde dü-
zelmeye bafllayan ekonomik göster-

gelerle beraber uygulanma aflama-
s›na gelen mortgage sisteminin ba-
flar›s› için ekonomik istikrar›n sa¤-
lanmas› tek bafl›na yeterli mi sorusu
akla geliyor.

‹stikrarl› bir ortam elbette siste-
min yayg›nlaflmas› ve sürdürülebi-
lirli¤i aç›s›ndan önemli. Ancak istik-
rarl› olmayan ortamlarda da Mort-
gage piyasas› oluflabiliyor. E¤er ka-
nuni düzenlemeler gerekli deste¤i
sa¤layabiliyorsa, piyasa de¤iflken-
leri istikrarl› olmayan ortama karfl›
da çeflitli mortgage enstrümanlar›
üretebiliyor. 

Buna mukabil uygunsuz yasal
düzenlemeler istikrarl› bir ortamda
dahi mortgage sisteminin çökmesine

yol açabiliyor.
Mortgage yasas› daha

ç›kmadan, büyük ölçüde
de bu beklentiyle konut
fiyatlar›n›n afl›r› artma-
s›, alternatif yat›r›m
araçlar›n›n getirisinin
bu art›fla nispetle
önemsiz kalmas›, ko-
nut arz› art›fl›n›n, ko-
nut talebini frenle-
mekten uzak olmas›
mortgage sistemini
tehdit eden belli bafll›
unsurlar olarak göze
çarpmaktad›r.

Görünen o ki bu fi-
nansman modeli uygu-

lanmaya bafllad›¤›nda da üze-
rinde daha uzun süreler tart›fl›la-

ca¤a benziyor. ■
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Etik, insanlar›n kurdu¤u bireysel
ve toplumsal iliflkilerin temelini olufl-
turan de¤erleri, normlar›, kurallar›,
do¤ru-yanl›fl ya da iyi-kötü gibi kav-
ramlar›, ahlâkî aç›dan araflt›ran ölçü-
ler bütünüdür.

Meslek eti¤i, meslek grubunu
oluflturan bireylerin, kendi aralar›n-
daki ve toplum ile olan iliflkilerini
düzenler.

Toplumda fon arz eden ve fon ta-
lep eden taraflar aras›nda birlefltiricilik
ve arac›l›k rolü oynayarak yat›r›m ve
tasarruf ifllevlerini gerçeklefltiren fi-
nansal kurulufllar›n ayn› zamanda
kârl›l›k ve verimlilik ilkelerini amaç
edinmifl olmalar›, meslekî ve örgütsel
alanda etik ilkelerine ba¤l› olarak ça-
l›flmalar› zorunlulu¤unu getirmektedir.

Finans sisteminin büyütülmesi,
bankac›l›k hizmet kalitesinin artt›r›l-
mas›, kaynaklar›n en iyi flekilde kul-
lan›lmas›, finansal kurulufllar aras›n-
daki haks›z rekabetin önlenmesi
amaçlar›ndan yola ç›karak; finans
kurumlar›n›n gerek kendi aralar›nda
ve di¤er kurumlarla, gerekse müflte-
ri ve çal›flanlar› ile olan iliflkilerini etik
ilkelere uygun flekilde düzenlemeleri
gerekmektedir.

Etik ilkelerin temel amac›; banka-
c›l›k mesle¤ine; toplumda mevcut
olan sayg›nl›k duygusunun süreklili-
¤inin sa¤lanmas›, finans sektöründe
istikrar ve güvenin korunmas›d›r.

Tasarruf sahiplerinin hak ve men-
faatlerinin korunmas›, malî piyasalar-

da güven ve istikrar›n sa¤lanmas›,
ekonomik kalk›nman›n gereklerini de
dikkate alarak, mevduat ve kredi siste-
minin etkin flekilde çal›flmas›n›n sa¤-
lanmas›, ekonomide önemli zararlar
do¤urabilecek ifllem ve uygulamalar›n

önlenmesinin yan›s›ra toplumsal yara-
r›n gözetilmesi ve çevrenin korunmas›
amac›yla finansal kurulufllar›n afla¤›-
da belirtilen genel ilkeler do¤rultusun-
da faaliyet göstermesi gerekmektedir.

F‹NANSAL KURULUfiLARA
‹L‹fiK‹N BAZI KAVRAMLAR:
a) Dürüstlük

Faaliyetlerini yerine getirirken
müflterileri, çal›flanlar›, hissedarlar›,
grup flirketleri ve di¤er banka, kurum
ve kurulufllar ile olan iliflkilerinde dü-
rüstlük ilkesine bu kurumlar ba¤l›
kal›rlar.

b) Tarafs›zl›k
“‹nsana sayg› baflar›n›n temelidir”

ilkesinden hareketle, gerek çal›flan-
lar› gerekse müflterileri aras›nda ay-
r›m gözetmez, önyarg›l› davran›fllar-
dan bu kurumlar kaç›n›rlar.

c) Güvenilirlik
Bu kurumlar; tüm hizmet ve ifl-

lemlerde, müflterilere karfl›l›kl› gü-
ven anlay›fl› içerisinde aç›k, anlafl›l›r
ve do¤ru bilgi verirler, müflteri hiz-
metlerini zaman›nda, eksiksiz yerine
getirirler.

d) Saydaml›k
Bu kurumlar; müflterilerini, kendi-

lerine sunulan ürün ve hizmetlere
iliflkin hak ve yükümlülükler, yarar ve
riskler gibi konularda aç›k ve net bi-
çimde bilgilendirirler.

‹ S M A ‹ L K Ü Ç Ü K E R D O ⁄ A N *

Etik ‹lkeleri
Finansal Kurulufllar (Banka/ÖFK)

Etik ‹lkeleri
Etik ilkelerin temel amac›; bankac›l›k mesle¤ine toplumda mevcut sayg›nl›k duygusunun

süreklili¤inin sa¤lanmas›, finans sektöründe istikrar ve güvenin korunmas›d›r. 
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e) Toplumsal Yarar›n Gözetilmesi
ve Çevreye Sayg›

Tüm faaliyetlerinde kârl›l›k yan›n-
da, toplumsal yarar›n gözetilmesi ve
çevreye sayg› ilkeleri ›fl›¤›nda sosyal
ve kültürel etkinliklere destek sa¤la-
maya, bu kurumlar özen gösterirler.

f) Karaparan›n Aklanmas›
ile Mücadele 

Bu kurumlar; uluslararas› normlar
ve ulusal mevzuat hükümleri çerçe-
vesinde, karaparan›n aklanmas›,
yolsuzluk ve benzeri suçlarla müca-
deleyi önemli bir ilke olarak benim-
seyerek gerek kendi aralar›nda, ge-
rekse konuyla ilgili di¤er kurum ve
kurulufllarla ve yetkili mercilerle iflbir-
li¤i yapmaya özen
gösterirler. Kendi iç
bünyelerinde de bu
amaca yönelik gerekli
önlemleri al›r ve per-
soneli için e¤itim prog-
ramlar› düzenlerler.

F‹NANSAL
KURULUfiLARIN
MÜfiTER‹LERLE
OLAN ‹L‹fiK‹LER‹
Müflterilerin
Bilgilendirilmesi

Bu kurumlar; müfl-
terilerine sunduklar›
her türlü ürün ve hiz-
metlere iliflkin olarak, hizmet iliflkisi-
nin her aflamas›nda ve her konuda
do¤ru, eksiksiz ve zaman›nda bilgi
aktar›m› yaparlar. Müflterilere yanl›fl
ya da eksik bilgi vermekten kaç›n›rlar.

Müflteri S›rr›
Bu kurumlar; mevzuat gere¤i bil-

gi ve belge istemeye yetkili kifli ve
mercilere yasal olarak verilmesi ge-
reken bilgi ve belgeler d›fl›nda, müfl-
terilere iliflkin her türlü bilgi ve belge-
leri gizli tutmak ve özenle saklamak
zorundad›rlar.

Hizmet Kalitesi
Bu kurumlar; hizmet kalitesini;

müflteri ihtiyaç ve beklentilerinin ve-
rilecek nitelikli hizmetle karfl›lanabil-
mesinin ön koflulu sayarlar. Tüm

müflterilerine ayn› kalitede hizmet
sunarlar ve bu hizmetleri sunarken
ulus, din, finansal ve toplumsal sta-
tü, cinsiyet gibi farkl›l›klar gözet-
mezler.

Müflteri Yak›nmalar›
Bu kurumlar; müflterilerinin her

konudaki yak›nmalar›n› incelemek,
de¤erlendirmek, sonuca ba¤lamak
ve cevaplamak için Genel Müdürlük-
leri bünyesinde bir mekanizma olufl-
tururlar. 

Müflteri yak›nmalar›n›n nedenle-
rini araflt›rarak, tekrarlanmamas›
için gereken önlemleri al›rlar. Yak›n-
malara neden olan hatal› uygulama-
lar›n düzeltilmesi ve yinelenmesinin

önlenmesi amac› ile çal›flanlar›n› bil-
gilendirirler.

Güvenlik
Bu kurumlarda çal›flanlar; “güven-

lik” kavram›n›n, finans sektöründe fi-
ziksel anlamda müflterilerin her türlü
olumsuzlu¤a karfl› korunmas›na ilflkin
önlemlerin yan›s›ra, müflterilere sunu-
lan hizmetlerde teknik olarak zarar do-
¤urabilecek her türlü ihlalin engellen-
mesini içerdi¤ini kabul ederler.

Teknolojik geliflme ve elektronik
bankac›l›¤a paralel olarak geliflen
hizmetler, de¤iflen hizmet kanallar›
nedeniyle her türlü hizmet ortam›nda
ifllem güvenli¤inin sa¤lanmas›na ve
müflteri ma¤duriyetinin önlenmesine
yönelik gerekli teknik ve hukuksal
tüm önlemleri al›rlar. 

F‹NANSAL KURULUfiLARIN
ÇALIfiANLARI ‹LE ‹L‹fiK‹LER‹
Finansal Kurulufllarda
Çal›flanlar›n Genel Nitelikleri

Kurum çal›flanlar›n›n, finans ku-
rulufllar›n›n toplumdaki sayg›nl›¤›n›
korumaya dikkat ederek görevlerinin
gerektirdi¤i bilgi, birikim ve sorumlu-
luk duygusuna sahip kiflilerden olufl-
mas›na özen gösterirler.

Çal›flanlar›n›n tamam›na ayr›m
gözetmeksizin kariyer gelifliminde
eflit olanaklar sa¤lamaya özen göste-
rirler. Çal›flanlar›na ça¤›n ve bankac›-
l›k mesle¤inin getirdi¤i bilgi düzeyine
eriflebilmeleri amac›yla e¤itim, kurs,
seminer ve benzeri olanaklar sa¤la-
mak suretiyle destek verirler.

Temsil ‹lkeleri ve
Çal›flma Ortam›

Kurum çal›flanlar›-
n›n, Bankac›l›k mesle-
¤inin sayg›nl›¤›na uy-
gun flekilde ve finans
kurumunu temsil ettik-
leri bilinci içinde, temiz
ve bak›ml› giyinmeleri,
tüm hizmet birimlerinde
çal›flanlar›n motivasyo-
nunun art›r›lmas› ve
daha iyi koflullarda hiz-
met sunulmas› yönün-
de önlemler al›r, sa¤l›k-
l› ve güvenli çal›flma

ortam›n›n oluflturulmas›n› sa¤larlar.

F‹NANSAL KURULUfiLARDA
ÇALIfiANLARIN D‹KKAT
EDECEKLER‹ HUSUSLAR

Bu kurumlarda çal›flanlar›n,
– Müflterilerle borç-alacak, kefa-

let ve müflterek hesap açt›rmak gibi
iliflkilere girmeleri,

– Mevcut veya potansiyel müflte-
rilerden hediyeler almalar›,

– Konumlar›n› kullanarak, gerek
kendi ifl ortamlar›ndan, gerekse
müflterilerinin ifl olanaklar›ndan kifli-
sel ç›kar sa¤lamalar›,
Finansal kurulufllar›n etik ilkeleri ile
ba¤daflmaz. ■

KAYNAK: Türkiye Bankalar Birli¤i 

* Teftifl Kurulu Baflkan›
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GOL SESLER‹ VE
KOLEKT‹F ÇALIfiMA

Ülkemizde GOL SES-
LER‹ ayn› heyecanla ve
kolektif çal›flma ruhu ile
hayata yans›t›l›rsa bütün
problemler çözülür, ülke
GÜL GÜL‹STAN olur da-
ha mutlu yar›nlara, tarihî
misyonuna ve kültürel
zenginli¤ine kavuflur. 

KOLEKT‹F ÇALIfiMA VE ÖNEM‹
Futbol KOLEKT‹F ÇALIfiMA ve

etkin mücadelenin ideal bir örne¤idir.
Bu örnek bütün spor branfllar›nda ve
hayat›n her alan›nda geçerli olan bir
kurald›r. Bugün tek bir flah›s ne kadar
yetenekli olursa olsun, teknoloji ne
kadar geliflirse geliflsin, toplum; ifl bö-
lümüne, ihtisaslaflmaya, bilgi mühen-
disli¤ine ve KOLEKT‹F çal›flmaya
önem vermezse istenen baflar›ya
ulaflamaz. Kolektif çal›flma; geliflmifl
bir iletiflim, rasyonel bir hiyerarfli, ilmî
disiplin ile akl›n, inanc›n, sevginin ve
kusursuz bir plânlaman›n ›fl›¤›nda ça-
l›flmay› gerektirmektedir.

Bugün befleriyetin her alanda
ulaflm›fl oldu¤u baflar› kolektif çal›fl-
man›n ürünüdür, bundan sonraki ba-
flar›lar da bunun bir devam› olacakt›r.

Futboldaki kolektif çal›flma ruhu;
ayn› azim, ayn› heyecan ve ayn› cofl-
ku ile okul s›ralar›nda, ilim yuvalar›n-
da; lisans, yüksek lisans ve doktora
çal›flmalar›nda, sivil toplum kurulufl-

lar›nda, araflt›rma ve gelifltirme lâbo-
ratuvarlar›nda, tart›flmal› ilmî toplan-
t›larda, bürokrasinin bütün kademe-
lerinde, k›saca bütün vatan sath›nda
TOPYEKÜN uygulan›rsa; yüce mille-
timiz bilgi ça¤›na, muas›r teknoloji
düzeyine, kültürel zenginli¤e ve tarih-
sel derinli¤e baflar› ile ulaflabilir ve
tarihî misyonuna kavuflabilir. 

Futbolda temel kural mücadele-
dir. Esasen bütün spor faaliyetlerin-
de ve her iflte özgüvene ba¤l› müca-
dele ruhu temel faktördür. Her bafla-
r›ya yo¤un bir mücadele ve üstün bir
gayretten sonra ulafl›labilir. “Ben si-
zin mesainizin (çal›flman›z›n) mükâ-
fat›n› veririm” ilâhî kural› bu gerçe¤in
teminat›d›r. Külfet nimete, nimet kül-
fete göredir. Baflar›n›n onda dokuzu
al›n teri, biri kabiliyettir. Bizim görevi-
miz çal›flmakt›r, hidayet Hak’tand›r.

Hayatta, bir hedefe ne zaman
ulaflmak istenirse, önüne bir çok en-
gel ç›kar. Bu engeller ancak, azim,
sebat, irade gücü ve özgüven ile

afl›labilir. Baflar›, ben bu
ifli baflar›r›m diyebilenin-
dir. ‹nsan›n hedefe ulafl-
ma heyecan› ona büyük
bir güç kazand›r›r. Bu da
ancak beynin ve kalbin
birlikte kullan›m› ile ger-
çekleflebilir.

Futbolda kolektif ça-
l›flma ve oyunu kurallar›-
na göre oynamak esas-
t›r. Hayat›n tüm alanla-

r›nda da ayn› kural geçerlidir. “Bir
elin nesi var, iki elin sesi var” atasö-
zü bu gerçe¤in bir ifadesidir. Tak›m-
da golü illâ ben atay›m demeden,
pas› golü daha iyi atabilecek pozis-
yonda olana vermek esast›r. Mühim
olan golü atmak de¤il, maç› kazan-
makt›r. 1945’li y›llarda en çok gol
atan futbolcu makbuldü. Bugün en
çok pas veren futbolcu makbuldür.
Kolektif çal›flma ruhu ve “ifli ehline
veriniz” kural› da bunu gerektirir. ‹n-
giltere’de sanayi devrimi bafllad›¤›
zaman, fabrika iflçilerine kolektif ça-
l›flma ruhunu afl›lamak için futbolun
kolektif çal›flma prensibi örnek ola-
rak gösterilmifl ve bu uygulama bü-
yük baflar›lara ve sanayi devrimine
›fl›k tutmufltur.

Hayat da büyük bir futbol maç› gi-
bidir. Her ikisinin temeli ruhî özgüve-
ne dayal› azim, gayret, sebat ve ko-
lektif çal›flmaya dayan›r.

Maç 90 dakika devam eder. Bu sü-
re içinde her an gol olabilir, gol yiyin-

M .  M E H D ‹ S U N G U R *
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ce ümidi kesmeden mücadeleye de-
vam etmek esast›r. Çünkü ümit ve öz-
güven hayat›n ve baflar›n›n vazgeçil-
mez TEM‹NATId›r. ‹nsanlar genel ola-
rak küçük engeller karfl›s›nda ümitle-
rini kesebilirler, bu büyük bir yan›lg›-
d›r. Bu nedenle son nefese kadar
ümidin kesilmemesi emr-i ‹LÂHÎ’dir.
Ölüm maç›n son düdü¤üdür. Son da-
kikada bir gol atarak sahadan galip ç›-
k›labilir. Hayat boyunca hiç ölmeye-
cekmifl gibi çal›flmak, yar›n ölecekmifl
gibi ebedî hayata haz›rlanmak emr-i
ilâhîdir. Bu dünyaya gelmenin amac›
da ebedî mutlulu¤u kazanmakt›r. Ku-
ral› da; ilâhî emirleri yapmak ve ya-
saklardan kaç›nmakt›r. 

Hayat liginde bir maç kaybedilir-
se, müteakip maç kazan›la-
bilir. Bir savafl kaybedilirse,
bir sonraki savafl kazan›la-
bilir. Önemli olan bir evvelki
ma¤lubiyetten ve yap›lan
hatalardan ders alabilmektir.
Kiflinin noksan›n› bilmesi
kadar büyük bir irfan ola-
maz. Hayatta en büyük ha-
ta, insanlar›n kendilerine en
çok güvendikleri zamanda
yap›l›r. Nedeni de, o güven-
den dolay› tedbir al›nmad›¤›
içindir. “Haz›r ol cenge ister
isen sulhu salâh”. (Bar›fl hu-
zur ve baflar› istiyorsan her
an göreve haz›r ol).

Bir gol at›ld›ktan sanra ifli
büyütmemek gerekir, arka-
s›ndan iki gol yenebilir. Bir
maç kazan›ld›¤› zaman bö-
bürlenmemek, gurura kap›lmamak,
caddelerde toplumu rahats›z eden
ve bazen ölümlere neden olan dra-
matik olaylara sebebiyet vermemek
gerekir. Spor terbiyesi, olgunluk,
centilmenlik ve yüce ahlâk kurallar›
bunu gerektirir. Çünkü müteakip maç
kaybedilebilir. Daima tevazu ile mü-
cadeye devam etmek temel kural ol-
mal›d›r. Çünkü fleref TEVAZUdad›r.
C. Allah (cc) mütevaz› kullar›n› se-
ver. “Olgun baflak e¤ri durur” atasö-
zü de bunun bir ifadesidir.

Aktif ve dinamik hareket hayat›n
ve futbolun temelini teflkil eder. Hiç-
bir zafer, hiç bir baflar› savunma ile
kazan›lmaz; taarruzla, aktivite ile
kazan›l›r. Bu kurala göre topun aya-

¤a gelmesini beklemeden topa kofl-
mak esast›r. Dinamizm hayat›n
temelidir. Hiçbir gol gayret gösteril-
meden at›lamaz ve hiçbir baflar›ya
emek vermeden ulafl›lamaz. Elde
edilen bütün baflar›lar›n ard›nda ni-
ce fedakârl›klarla ödenmifl bedeller
vard›r.

Albaraka Türk’ün genç, dinamik
ve centilmen futbol tak›mlar› buna gü-
zel bir örnektir. Mevlâna Celâleddin’i
Rumi’nin “Halka hizmet Hakka hiz-
mettir” buyruklar›na göre, faizsiz ban-
kac›l›¤›n önderi ve en köklü kurumu
olan Albaraka Türk, ifle gönlünü vere-
rek çal›flan bütün personeli ile birlikte,
kolektif çal›flman›n ideal örneklerini
hayata yans›tan yüce bir de¤erdir. 

HAYAT MÜCADELES‹NDE
D‹NAM‹ZM‹N ÖNEM‹

Gençler hayat mücadelesinde f›r-
satlar›n ayaklar›na gelmesini bekle-
meden, dinamizmin gere¤i olaylar›n
üstüne giderek f›rsatlar› kendileri ha-
z›rlamal›d›rlar. Cenab-› Allah’›n insa-
na verdi¤i imkân ve kabiliyetler so-
nuna kadar kullan›lmadan hiçbir ba-
flar›ya ulafl›lamaz. Maç süresinde
her zaman gol f›rsat› ve baflar› imkâ-
n› do¤maz, imkânlar do¤unca an›n-
da de¤erlendirmek flartt›r. Lüzumun-
da fazla tereddüt, f›rsatlar›n ve im-
kanlar›n kaçmas›na neden olur. “De-
mir tav›nda dövülür.” Yanl›fl karar ka-
rars›zl›ktan iyidir. Hayatta karfl›lafl›-
lan her imkân›n çok iyi de¤erlendiril-

mesi flartt›r. “Çok iyi, iyinin düflman›-
d›r.” Kale önünde serbest vurufl (fri-
kik) kullan›l›rken tak›mla ifl birli¤i ya-
p›lmazsa ve gecikme olursa f›rsatlar
kaçabilir. Hayat boyu dan›flmadan
(meflveret etmeden), ifli ehline sor-
madan, adalet kurallar›na uymadan
yap›lan ifllerde hay›r ve baflar› oran›
azd›r. Bu nedenle ne fazla aceleci
ne de mütereddit olmal›, herfleyin or-
tas› tercih edilmeli, ifrat ve tefritten
kaç›n›lmal›d›r. Futbolda bir y›l bo-
yunca, TV ekranlar›nda ve gazete
sayfalar›nda beyinler öyle y›kan›yor,
flampiyonluklar medya taraf›ndan da
öyle bir mübala¤a ile takdim ediliyor-
ki o gece futbolda FAY HATTI k›r›l›-
yor ve bu ‹FRAT’tan dolay› bir HE-

YECAN SAPMASI yaflan›-
yor ülkenin pozitif gücü bofla
harcan›yor.

Futboldaki kolektif çal›fl-
ma ruhu ve pozitif enerji ha-
yata yans›t›lmadan, futbol
alanlar›nda iki tak›m aras›n-
da kal›yorsa, insan sa¤l›¤›
bak›m›ndan yediden yetmifle
herkes taraf›ndan yap›lmas›
gereken aktif spor yerine
yüzbinlerce insan iyi ve kötü
flartlar alt›nda stadyumlarda,
milyonlarca insan TV ekran-
lar› bafl›nda oturarak geçiri-
yorsa, ayr›ca maç günlerinde
ifl hayat› ve okul hayat› aks›-
yorsa, devlet dairelerindeki
mesai buna endeksleniyor-
sa, maç süresi ve maçtan
sonra sporla kabili telif ol-

mayan (ba¤daflmayan) galiz sözlerle
küfür ediliyorsa, ekonomik hayat ve
di¤er sosyal hizmetler aks›yorsa, bir
saniyesi geri çevrilemeyen milyonlar-
ca saat bofla ak›yorsa, maçtan sonra
trafik alt üst oluyorsa, maça b›çaklar
ve sopalarla gidiliyorsa, di¤er spor
branfllar› göz ard› edilerek ülkenin en
büyük problemi futbolmufl gibi gazete
sayfalar›n›n büyük bir k›sm› futbol ha-
berlerine ayr›l›yorsa, bir avuç insan›n
cebine girecek RANT astronomik ra-
kamlara ç›k›yorsa, meclis flike iddiala-
r›na el koyuyorsa, haks›z rekabetler
gündeme geliyorsa, futbol sektörü
milyarlarca dolar büyüklü¤ünde bir
pazar hâline dönüflüyorsa; ayr›ca
sporla ilgili olmayan Toto ve Loto’nun
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yan etkileri de göz önünde bulunduru-
lursa; futbolun olumlu yanlar› yan›nda
olumsuz yönlerinin de bulundu¤u ka-
bul edilerek, bu yanl›fllar›n giderilmesi
ve do¤rular›n bafl›nda gelen kolektif
çal›flma hayat›n›n her alan›na yans›-
t›lmadan, sadece futbol alanlar›nda
kal›yorsa, bunda bir yanl›fll›k var de-
mektir. Bu yanl›fl›n düzeltilmesi Ana-
yasa’n›n 58. maddesi ile Milli E¤itim
temel kanunun amaç maddesine göre
ele al›nmas› ve uygulanmaya konma-
s› yüce milletimiz ve yar›nlar›n ümidi
olan gençlerimiz için hayatî önemi ha-
iz bir görev ve sorumluluktur.

Spor denince, yaln›z Futbol akla
gelen ülkemizde, di¤er spor branflla-
r›na ayn› derecede önem ve öncelik
verilmedi¤i için, AT‹NA 2004 olimpi-
yatlar›na, Türkiye’nin yar›s› kadar
nüfusu olan ‹s-
panya 337 spor-
cu ile kat›l›rken,
ülkemiz 65 spor-
cu ile kat›labilmifl-
tir. Bu, yanl›fl uy-
gulamalar›n ve
bütün spor branfl-
lar›na ayn› dere-
cede önem veril-
memesinin ac› bir
sonucudur. Gere-
ken önem di¤er
spor branfllar›na
da verildi¤i ve ka-
biliyetler küçük
yafllarda istenen
branfllara yönlen-
dirildi¤i taktirde, ancak olimpiyatlar-
da beklenen baflar›lara ulafl›labilir. 

ZAMANIN ÖNEM‹
Hayat boyunca kaybedilecek bir

dakikam›z yoktur. Çünkü bofla geçen
bir dakikan›n geri getirilmesi mümkün
de¤ildir. Zaman su gibi ak›p gidiyor,
geçen her saniye ya faydal› bir hizmet
için de¤erlendiriliyor veya bofla gidi-
yor. Hayat›n her saniyesinin de¤erlen-
dirilmesi millî ve manevî bir görev ve
sorumluluktur. Bugün bu sorumluluk
oran› düne nazaran daha fazlad›r.
Çünkü eski ça¤larda 900-1000 sene-
de, orta ça¤larda 400-500 senede,
yak›n ça¤larda 50-60 senede, günü-
müzde 5-6 senede bir ça¤ atlanmak-
tad›r. Buna göre günümüzde zaman›n

verimsiz bir düzeyde harcanmas› bü-
yük bir sorumluluktur. Bu sorumlulu-
¤un bilincinde olmayan milletler peyk
durumunda kalmaya mahkûmdur. Za-
mandan, zaman›nda yararlanmayan
fert ve toplumlar hüsrandad›r. An bu
and›r, dün tarihe kar›flt›, istikbal (gele-
cek) elimizde de¤il, an› de¤erlendir-
mek gelece¤in teminat›d›r.

Dünya fezalar› feth ediyor. Tek-
noloji bafl döndürücü bir h›zla ilerli-
yor, buna ayak uydurabilmek ve bil-
gi ça¤›n› yakalayabilmek için yar›n›n
üst düzey yönetimine namzet olan
nesiller topyekûn B‹LEREK, ‹NANA-
RAK, DÜfiÜNEREK, ÜRETEREK
ve SORUMLULUK DUYGUSUNU
TAfiIYARAK H‹ZMETE TAL‹P OL-
MAK ve her bir saniyenin k›ymetini
bilerek ve geceyi gündüze katarak

çal›flmak mecburiyetindedir, ayr›ca
vatan›n› ve milletini seven, tarihî so-
rumlulu¤unun bilincinde olan nesil-
lerin ideal düzeyde yetifltirilmesi de,
görevlerin en mukaddesi ve istikba-
limizin teminat›d›r.

Çünkü;
1. Bilmek ayd›nl›¤›n; bilmemek ka-

ranl›¤›n,
2. ‹nanmak mutlulu¤un; inanma-

mak sefaletin,
3. Düflünmek hakikatin; düflün-

memek dalâletin,
4. Çal›flmak refah ve mutlulu¤un;

çal›flmamak zilletin,
5. Üretmek bollu¤un; üretmemek

yoklu¤un temelini teflkil eder.
6. Sorumluluk duygusu da görev

ve baflar› oran›na katk› sa¤lar.

Ülkenin en önemli meselesi insan
problemi olup, bu amaçla ilim ve irfa-
n›n nurlu ufuklar›nda e¤itim ve ö¤re-
time yap›lan yat›r›m, hizmetlerin en
de¤erlisidir. Bir ademi âbat etmek bir
âlemi âbat etmeye eflde¤erdir (Ayet-
i Kerime). ‹yi e¤itim ve ö¤retimle in-
san yüce de¤erlere kavuflur. Kötü
e¤itim ile de anarflist ve terörist olur.
Befleriyet var oldukça, iyi e¤itime ya-
p›lan yat›r›m meyvelerini vermeye
devam edecektir. 

TOPYEKÜN KOLEKT‹F ÇALIfiMA
Yüce Türk milletinin bilgi ça¤›na

ve muas›r medeniyet düzeyine
ulaflmas› ve tarihî misyonuna ka-
vuflmas› için KOLEKT‹F ÇALIfiMA
bütün ö¤retim ve e¤itim kurumlar›n-
da, resmî ve özel sektörde, akade-

mik çal›flmalar-
da, sivil toplum
kurulufllar›nda,
yayg›n ve örgün
e¤itim alanlar›n-
da el ve gönül
birli¤i ile ele al›-
n›rsa, en büyük
düflman olan CE-
HALET ve TEF-
R‹KA önlenirse,
baflar›n›n temeli
olan SANAT, MA-
R‹FET, ‹TT‹FAK
ve karfl›l›kl› yar-
d›mlaflma ve da-
yan›flma ruhu,
topyekun hayata

yans›t›l›rsa ve bu çal›flmalar MED-
YA taraf›ndan da desteklenirse va-
tan sath›nda GOL SESLER‹ ayn›
heyecanla “OL” diye yükselirse, bu
memleket GÜL GÜL‹STAN olur ve
yüce milletimiz daha mutlu yar›nlara
kavuflabilir.

Ne mutlu o günlere kavuflanlara! ■
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FAS Z‹YARET‹
Afrika’n›n ku-

zeyinde, Akdeniz
ikliminin hüküm
sürdü¤ü bir Afri-
ka ülkesi olan
Fas, oldukça
renkli ve çeflitlili¤i
olan bir ülke. Öy-
le ki, sahil kesi-
minde karfl›lafl›-
lan Akdeniz iklimi
içerilere do¤ru
yerini yüksek da¤lardaki karlara ve
Sahra Çölü’nün kavurucu s›cakl›kla-
r›na b›rak›yor bir anda. Bu yüzden
turistik faaliyetlerin birço¤u yap›labi-
liyor bu ülkede. 

Nüfusu 30 milyonu aflk›n bir ülke
Fas. Arapçan›n hâkim oldu¤u ülke-
nin baflkenti Rabat. Kasablanca ve
Marakefl gibi di¤er önemli flehirlere
sahip olan Fas’›n tarihî, medeniyet-
lerin u¤rak yeri olmas› nedeniyle ka-
labal›k bir nüfûsa sahip. Kasablanca
bu ükenin en canl› yüzü. ‹spanyol-
ca’daki Casa Blanca’dan yani Beyaz
Ev’den alm›fl ad›n›.

Asl›nda buras›n›, Berberilerin di-
yar› olarak adland›rmak yanl›fl ol-
maz. Milattan sonra 7. yy’da ‹slâmla
tan›flan ve Endülüslülerden her an-
lamda etkilenmifl olan Fasl›lar, bu di-
ne ve medeniyetin getirdiklerine çok

çabuk sahip ç›km›fl, flimdi de % 99’u
Müslüman olan bir ülke.

Bulundu¤u stratejik konumdan do-
lay› Avrupal›lar›n ilgisini yo¤un bir bi-
çimde çeken Fas, özellikle 19. yy’dan
itibaren yo¤un bir Frans›z etkisine
maruz kalm›fl. fiimdi de VI. Muham-
med ülkenin bafl›nda olan isim. 

Bu güzel ülkenin en etkileyici
flehri flüphesiz Kasablanca. Bu fleh-
rin yukar›da da bahsetti¤im “Beyaz
Evler”den kurulu flirin yap›s›na flim-
dilerde bir çok yeni unsur eklenmifl.
Genifl caddeleri dolduran lüks otel-
ler, restorantlar ve göz al›c› yükselen
binalar, canlanmakta olan bir ticarî
hayat›n izlerini tafl›yor. Asl›nda bura-
daki Frans›z etkisinin flehre Avrupaî
bir hava verdi¤ini belirtmek gerekir.
fiehrin geçmifline iflaret eden flirin
beyaz evleri, tarihî bir yap› içerisinde

o l u fl t u r u l m u fl .
Fasl›lar›n övünç
duydu¤u II. Ha-
san Camisi ise
dünyan›n en bü-
yük camilerinden
birisi olup ve Ka-
sablanca’n›n ok-
yanusla birleflti¤i
sahilde imar edil-
mifl, Fasl›lar›n
övünç duyabile-
ce¤i bir ibadet

alan›. fiehrin genifl caddelerinden
içeriye girince, günlük hayat›n sakin
yüzünü, buran›n meflhur serinleten
nane çay› eflli¤inde seyredebilir ve
Fas’a has baharatl› yemeklerden ta-
dabilirsiniz. 

Fas’tan bahsedilince, Marakefl’i
anlatmadan geçmek do¤ru olmaz.
Çünkü nas›l Kasablanca modern yü-
züyse, Marakefl de geleneksel yüzü
bu renkli ülkenin. Öyle ki Fas’a, mo-
dern yaflamdan kaçarak geleneksel
yüzü bulmak için gelen turistler,
eksantrik flehrin bu yap›s›n› ticarî bir
meta haline getirecek kadar be¤eni-
yorlar. Sokaklarda yürürken, binala-
r›n süslemeleri, yerel k›yafetlerle do-
laflan insanlar ve dar sokaklar›n ken-
dine has yo¤unlu¤unun oluflturdu¤u
atmosferin etkileyici olmamas› müm-
kün de¤il. 

Gezi Notlar›
Fas ve Arnavutluk

Gezi Notlar›
Muhabir Bankalarla olan iliflkilerimizi gelifltirmeye yönelik yapt›¤›m›z ziyaretleri sizlerle paylaflmak istedik.

Ziyaret etti¤imiz ülkelerde Albaraka Türk’e gösterilen ilgi, görüfltü¤ümüz üst düzey yetkililerin bizlerle ifl yapma
istekleri gelecekte iliflki potansiyelimizin artaca¤› izlenimini uyand›rd›.

‹ H S A N F E H M ‹ S Ö Z K E S E N *
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fiehrin K›yamet Meydan› olarak
adland›r›lan merkezinde sat›c›lar›n,
y›lan oynat›c›lar›n›n, yerel danslar›
yapanlar›n oluflturdu¤u kalabal›k,
flehre ortaça¤ zamanlar›n› yaflayan
bir hüviyet kazand›rmaktad›r. 

A¤›rl›kl› olarak tar›ma dayal› bir
ekonomiye sahip ülkede, ayn› za-
manda dünyan›n en yumuflak derile-
rinin de ihracat› yap›l›yor. Fas’ta yeni
yeni canlanmaya bafllayan bir eko-
nominin par›lt›lar› göze çarpmakta.
Kifli bafl›na düflen milli gelirin 4.000
dolara ulaflt›¤› ülkede, geçen y›l
% 4’lük bir büyüme gözlenmifl. Türki-
ye ile Fas aras›nda, 7 Nisan 2004 ta-
rihinde Serbest Ticaret Anlaflma-
s›’n›n imzalanmas›yla 2004 y›l›nda
Türkiye’ nin Fas’ a olan ihracat› bir
önceki y›l›n ayn› dönemine göre
% 83,5 oran›nda artarak 179,6 mil-
yon dolardan 329,5 milyon dolara
ulaflm›fl. Fas’ tan 2004 y›l› ithalat›-
m›z ise bir önceki y›la göre % 29 ar-
tarak 76,9 milyon dolardan 99,5 mil-
yon dolara kadar ç›km›fl. ‹mzalanan
Serbest Ticaret Anlaflmas› sayesin-
de iki ülke aras›ndaki ticarî s›n›rla-
malar›n kald›r›lmas› ile beraber,
2007 y›l›na kadar d›fl ticaret hacmi-
nin 3 milyar USD’ ye ç›kaca¤› ve
sonraki y›llarda da bu hacmin koru-
narak artaca¤› tahmin edilmekte.
Baflbakan ve hükûmet yetkililerinin
de bu ülkeyle olan iliflkileri gelifltir-
meye yönelik bir ziyarette bulunma-
s›, iliflkilerin geliflmesinde mihenk ta-
fl› olarak de¤erlendirilebilir. 

Bu anlamda, muhabir bankalarla
olan iliflkilerimizi gelifltirmeye yönelik
yap›lan bu ziyaretimizin, do¤ru bir
zamanda gerçekleflmesi sevindiriciy-
di. Fas’›n canlanan yüzünde bize
karfl› gösterilen ilgi ve alâka, banka-
larda görüfltü¤ümüz üst düzey yetki-
lilerin bizlerle ifl yapma hevesleri, dü-
flük iliflki potansiyelinin artaca¤› izle-
nimini oluflturmaya yetti. Ayr›ca d›fl ti-
caretin sa¤l›kl› bir ak›fl içerisinde iflle-
mesinin olmazsa olmaz koflulu olan
bankalar›n ça¤dafl görüntüsü ve tek-
nolojik geliflmelerin di¤er Afrika ülke-
leriyle k›yasland›¤›nda kaydetti¤i iler-
leme iliflkilerimizin sa¤lam zeminde
gerçekleflece¤ini göstermektedir. 

Sonuç olarak Kasablanca’da
gerçeklefltirdi¤imiz 2 günlük k›sa
ama oldukça yo¤un geçen ziyarette
de, insanlar›n yüzlerinde bizlere kar-
fl› gösterilen ilgi sadece ifl iliflkisi
çerçevesinde oluflturulan bir hava-
dan ziyade, tarihten gelen ortak duy-

gular› tekrar canland›rmak isteyen
samimi bir ifade gözlemledik. Bu s›-
cak havan›n Fas ile çok yak›n bir za-
manda yo¤un olarak bafllayacak
olan iliflkilerimizin müjdecisi oldu¤u
düflüncesiyle, bu ziyaretimizden ol-
dukça umutlu döndü¤ümüzü belirt-
mek isteriz. 

ARNAVUTLUK Z‹YARET‹
Bir Balkan ülkesi olan Arnavut-

luk, uzun y›llar kendi içine dönük bir
ekonomiye sahipti. Buna ra¤men Ar-
navutluk dünyadaki de¤iflim rüzgâr-
lar›n› çabuk yakalayarak, çok partili
sisteme dayal› piyasa ekonomisi ku-
rallar›n› uygulamaya bafllad›. 

Çok say›da akarsuyla beslenen
verimli topraklar sayesinde, tar›m ül-
ke ekonomisine, önemli katk› sa¤l›-
yor. Ülkenin üretti¤i millî hâs›la 2,8
milyon dolard›r. Kifli bafl›na düflen
gelir ise 820 dolar civar›ndad›r. Bu
verilerden ç›kar›lacak sonuca göre,
özellikle Avrupa’da yer alan ülkeler
aras›nda Arnavutluk’un ciddî anlam-
da gerilerde oldu¤unu söyleyebiliriz.
Buna ra¤men k›sa zamanda altyap›-
s›n› tamamlayarak iyi bir ekonomiye
sahip olabilecek imkânlar›n›n da bu-
lundu¤unu belirtmek isteriz.

Nüfusununun % 70’i Müslüman
olan Arnavutluk, uzun y›llar ekono-
mik imkâns›zl›klar nedeniyle, gerek
ülkenin k›rsal kesimlerden büyük
flehri Tiran’a do¤ru iç göçlere, ge-
rekse Avrupa’n›n di¤er ülkelerine ve
özellikle Türkiye’ye do¤ru d›fl göçle-
re sahne olmufl. Albaraka Türk ola-
rak muhabir bankalar›m›zla yapt›¤›-
m›z görüflmelerde 3,5 milyon Arna-
vut insan›n›n Türkiye s›n›rlar› içeri-
sinde yaflad›¤›n› ö¤rendik. Ülkemi-
zin önceleri yapt›¤›, ama flimdilerde
azalmaya yüz tutan iflçilerimizi Al-
manya’ya çal›flmaya gönderme ma-
ceras›n›n benzerini Arnavutlar, ‹tal-
ya ve Yunanistan’a göndererek yap-
maktad›r.

Arnavutluk, ‹slâmla tan›flmadan
öncesine dayanan bir iliflki kurmufl
Osmanl›yla. Osmanl›n›n 13. yy’da
buray› topraklar›na katmas›ndan
sonra ‹slâmiyeti kabul eden ülke, 20.
yy’a kadar Osmanl›’n›n yan›nda olan
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Balkan ülkelerinden biriydi. Osman-
l›’dan ayr›lmas›ndan sonra devaml›
olarak iç ve d›fl sorunlarla bo¤uflan
Arnavutluk, II. Dünya Savafl›’ndan
sonra, ülke yönetimini ele geçiren
Enver Hoca’n›n yar›m as›rl›k iktidar›
süresince komünizme muhatap ol-
mufl. Enver Hoca’n›n, ülkede istikra-
r› uzun y›llar sa¤lam›fl olma baflar›s›-
n› silâhlar›n gölgesinde yapm›fl oldu-
¤unu söylememiz yanl›fl olmaz. Bu-
na ra¤men Avrupa’n›n liberal bat›-
s›ndan esen rüzgârlar, Avrupa’n›n
do¤usunun bu küçük ülkesine, Arna-
vutluk’a çok rahatl›kla ulaflabilir. Bu-
nun için engel teflkil edecek en
önemli nokta, Balkanlar›n devaml›
kanayan yaras› olan milliyetçilik so-
runu. S›rbistan’a ba¤l› olan Koso-
va’n›n % 80’inin Arnavut kökenli ol-
mas›, art›k geride b›rak›lmas› gere-
ken bu türden sorunlarla muhatap
b›rakabilir ülkeyi.

Yetmifle yak›n küçük flehirden
oluflan Arnavutluk’un yönetim flekli
parlamenter demokrasidir. 

Yaklafl›k 50 y›l süren bir bask› re-
jimi ve kapal› ekonomi döneminin ar-
d›ndan Arnavutluk, demokrasi ve
serbest piyasa ekonomisine geçifl
sürecinin a¤›r ekonomik ve sosyal
problemlerini aflabilmek amac›yla
d›fl politikas›n›, esas itibar›yla ABD
ve AB üyesi ülkeler ile her alandaki
iliflki ve iflbirli¤ini gelifltirmek ve Avru-
pa ile bütünleflmek hedefleri üzerine
kurmufltur. D›fl politikada iliflkilerini
çeflitlendirmek de Arnavutluk’un
önemli amaçlar›ndan biri olmaya de-
vam etmifltir.

1990’l› y›llar›n büyük k›sm›nda
Arnavutluk, ekonomik reformlar›n
kaydetti¤i aflamalar bak›m›ndan Bal-
kan ülkeleri için bir model olarak gö-
rülmüfltür. IMF ve Dünya Banka-
s›’n›n deste¤i ile hükûmet, ekonomi-
nin büyük ölçüde özel sektörün eline
geçmesini sa¤layan bir özellefltirme
program›n› uygulaman›n yan› s›ra,
bankac›l›k sektörünün yeniden yap›-
lanmas›n› sa¤lamak amac›yla çal›fl-
malar yürütmüfltür. Bu çal›flmalar›n
neticesinde ortaya ç›kan h›zl› büyü-
me oranlar› da, reformlar›n baflar›s›-
n› destekler görünmüfltür.

Bununla beraber, reformlar›n,
özellefltirmenin ard›ndan sa¤lanan
tar›msal üretim art›fl› d›fl›nda kalan
tüm baflar›lar› yüzeysel olmufltur. Fi-
nansal sektörün geliflememesinin
yan› s›ra, hayat standartlar›nda
aç›kça gözlenen art›fl; yurtd›fl›ndaki
iflçilerden sa¤lanan kaynaklar, ka-
çakç›l›k ve para aklama gibi yasa d›-
fl› faaliyetler ile, faizcilerden sa¤la-
nan k›sa dönemli kazançlara ba¤l›
olmufltur.

Arnavutluk ekonomisine yurtd›fl›na
çal›flmaya gidenler, döviz girdisi sa¤-
layarak pozitif bir ivme kazand›rmak-
tad›r. Ülkede 4,5 milyar dolar tasarruf
bulunurken, bankalar›n ticarî iflletme-
lere kulland›rd›klar› fonlar 900 milyon
dolar civar›ndad›r. Arnavutluk’ta top-
lam 16 banka bulunmaktad›r. Bunlar-
dan 14’ü yabanc› sermaye taraf›ndan
kontrol edilmektedir. Bankalar genel
olarak likit durumdad›rlar ve ülke için-
de veya d›fl›nda kaynak sa¤layacakla-
r› projeler aramaktad›rlar.

Tiran’da çevrenize bakt›¤›n›z za-
man inflaat ve alt yap› konusunda
genel bir canl›l›k göze çarpmaktad›r.
Geniflleyen caddeleri dolduran bina-
larda dikkati çeken modern mimarî
ve de¤iflik tarzda rengârenk süsle-
meler, halk›n de¤iflime, farkl›laflma-
ya yatk›n oluflunun bir ifadesi olarak
görülebilir. Çevredeki inan›lmaz sa-
y›daki Bunkerlar (Siper) ülkenin ya-

flad›¤› paranoyan›n flahitleri olarak
her ad›mda karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Arnavutluk’un Türkiye’ye ve Türk
halk›na sevgisi çok fazla ve bu yüz-
den olsa gerek bizleri büyük a¤abey-
leri olarak görüyorlar. Özellikle Ti-
ran’›n ana caddelerinde de¤iflik Türk
markalar›n› gördü¤ünüzde ister iste-
mez Türkiye’de geziyormufl hissine
kap›l›yorsunuz. Fakat ülkenin bakir
kaynaklar›, ‹talya’n›n ve Yunanis-
tan’›n ilgi oda¤› haline gelmesine yol
açm›fl. Bu yüzden olsa gerek, Yuna-
nistan bir süre önce Arnavutluk’ta
kurmaya bafllad›klar› bankalarla pi-
yasalarda aktif bir rol oynamaya bafl-
lam›flt›r. Kartal sembollü ülke (Arna-
vutluk kartallar ülkesi demek zaten)
Avrupa’n›n geliflmifl ülkeler standar-
d›na ulaflmak amac›yla, serbest pi-
yasa uygulamalar›n›n do¤al sonucu
olarak yabanc› sermayeyi, özellefltir-
me ve teflviklerle çekme politikas›n›
izlemektedir. Ekonomik büyüklükleri
ve Türkiye ile iliflkileri ölçek bak›m›n-
dan yeterli seviyelerde olmamas›na
ra¤men, Arnavutluk’un co¤rafî konu-
mu, Avrupa ve Türkiye için stratejik
aç›dan önem teflkil etmesi, Türki-
ye’nin bu kardefl pazarda söz sahibi
olmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Bu yüz-
den ilerdeki günlerde bizim bu ülke-
deki faaliyetlerimizi geniflletmemiz,
uzun vadede her iki ülke ekonomisi
için de faydal› olacakt›r. ■

* D›fl ‹fller Müdürü

gezi
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Olmak ya da olmamak. ‹flte bü-
tün mesele... Giderek artan say›da
görülen bu ikilem Körfez ülkeleriyle
Güneydo¤u Asya ülkelerindeki ban-
kalar›n içinde bulunduklar› dönüflüm
tasar›lar›n› anlatmaktad›r. Faizsiz fi-
nansman pazar›n›n bariz karakteris-
tik özellikleri (h›zl› büyüme, yat›r›m-
c› ve tüketicilerden gelen
talep art›fl›, yüksek likitide
oran›, denetleme görevin-
deki yetkili kurumlar›n des-
te¤i vb.) “dönüflüm” konu-
sunda adeta bir zorunluluk
ortaya ç›karm›flt›r.

Geçen y›l 6 adet klâsik
bankan›n faizsiz bankaya
dönüfltü¤ünü düflünecek
olursak, klâsik (faizli) banka
iken faizsiz finans kurumu
olmaya yönelen bu dönü-
flüm yaln›zca gelip geçici
bir durum mudur, yoksa bu
bölgelerde bulunan gele-
neksel bankac›l›k için yeni
bir bafllang›ç m›d›r?

Ortado¤u’daki olumsuzluklar ara-
s›nda yaflayan geleneksel bankac›-
lar faizsiz bankac›l›¤›n asl›nda ilgi
çekici bir tür olarak pek fark edilme-
di¤ini vurgulad›lar ve faizsiz finans
sektörünün yeni ve rekabetçi bir kal-
k›nma modeli olabilmesi için utan-
gaç, içine kapal› görünümden s›yr›l-
mas› ve d›fla dönük bir flekilde uya-

r›lmas› gerekti¤ini belirttiler. Onlara
göre faizsiz finans sektörü; cehalet-
ten, güvensizlikten ve menfaatçilik-
ten uzak, samimî bir teflebbüse da-
yanan, ilham verici ve inanca dayal›
bir yönetim biçimi sergilemelidir.

Birleflik Arap Emirli¤i (BAE) Eko-
nomi ve Maliye Bakan› ve ayn› za-

manda Dubai ‹slâm Bankas› yöne-
tim kurulu baflkan› olan Dr. Khalfan
Bin Khirbash yapt›¤› bir aç›klamada
“Faizsiz bankac›l›k rüfltünü ispatla-
m›flt›r. Hem kendi toplumumuz hem
de di¤er toplumlar için büyüme aç›-
s›ndan önemli bir güç oluflturmakta-
d›r. Yeni bir sektör olmas›na ra¤men
son 30 y›lda çok etkileyici bir dina-
mizm sergiledi¤ini görmekteyiz. Son

zamanlarda halka arz edilen faizsiz
finans hisselerine talebin, beklenen-
den 33 kat daha fazla oldu¤una ba-
k›nca, durumun güçlü bir büyüme
göstergesi oldu¤u kadar yat›r›mc›la-
r›n faizsiz finans ürün ve hizmetleri-
ne olan ilgilerinin artmakta oldu¤u-
nun da aç›k bir ifadesidir. Ayr›ca ba-

z› yerel (millî) ölçekli
malî kurumlar›n da faiz-
siz finans kurulufllar›na
dönüfltü¤ünü görmekte-
yiz” dedi.

Nitekim, ödenmifl ser-
mayesi 120 milyon dolar
olan National Bank of
Sharjah, 2002 y›l›nda
bafllayan faizsiz bankac›-
l›¤a dönüflüm çal›flmalar›
sonras›nda 2003 y›l› so-
nunda oluflan bilançosu-
nu aç›klad›. Konuyla ilgili
aç›klama yapan Mr. Natif
J. Adam (Plasman ve D›fl
‹fller Müdürü) “2003 y›l›

banka için çok baflar›l› bir y›l olmufl-
tur. Hemen hemen bütün ana göster-
gelerde bir yükselifl söz konusudur.
Bizim bu dönüflümümüzün çok
önemli bir örnek teflkil edece¤i kana-
atindeyim” dedi.

“2002 y›l›nda Körfez ülkelerinde
faizsiz esasta çal›flan 10 bankadan
8 tanesi, sergiledikleri performansla-
ra göre, bölgelerinde en iyi 50 banka

Dönüflmemek
Dönüflmek ya da

Dönüflmemek

M U S H TA K PA R K E R *

Ç E V ‹ R ‹ :  A L ‹  B E R B E R * *

Faizsiz finansman pazar›n›n bariz karakteristik özellikleri (h›zl› büyüme, yat›r›mc› ve tüketicilerden
gelen talep art›fl›, yüksek likitide oran›, denetleme görevindeki yetkili kurumlar›n deste¤i vb.) “dönüflüm”

konusunda adeta bir zorunluluk ortaya ç›karm›flt›r.



aras›nda gösterilmifllerdir.
Biz orada sadece dinî de-
¤erlerimiz nedeniyle var
de¤iliz, bunda ayn› zaman-
da iflimizi iyi yapmam›z›n
ve gösterdi¤imiz perfor-
mans›n da katk›s› var. Ayr›-
ca birbirimizle de rekabet
ediyoruz. 2002 y›l›na geri
dönüp varl›k göstergelerine
bakt›¤›m›z zaman faizsiz fi-
nansta çal›flan bankalar›n,
bütün Körfez Ülkeleri içeri-
sinde performans› en iyi
geleneksel (klâsik) faizli
bankadan bile daha iyi ol-
du¤unu gördük. Bunun ne-
deni olarak flunu söyleyebi-
liriz: Bizler dünyan›n en iyi
iki de¤erine sahibiz; “ahlâk”
ve “performans”.

Emirates Bank Group’a
ba¤l› olan, The Middle
East Bank (MEB) ve Ku-
wait Real Estate Bank (KREB) fa-
izsiz bankac›l›¤a geçifl plân›n› aç›k-
layan en son iki banka oldu. Suudi
Arabistan’daki Al-Jazira Bank yö-
netimi daha 1997 y›l›nda stratejik
bir karar alm›flt›: Bundan böyle,
bankan›n tüm ürün ve hizmetlerinin
‹slâm Hukuku’na uyumlu ve uygun
olmas›na dikkat edilecekti. Dönü-
flüm böylece bafllam›fl oldu. Sosyo-
politik aç›dan genç Müslümanlar›n
finansal ürün tercihi yaparken
inançlar›n›n çok önemli bir rol oyna-
yaca¤› ve bunun inanç ve itikat ek-
senli artarak devam edece¤i öne
sürülmektedir. Körfez ülkeleri gibi

genç bir tüketici nüfusa sahip (nüfu-
sun % 70’i 25 yafl alt›nda olan) ül-
kelerdeki bu nüfusun büyük talebi
faizsiz bankac›l›¤›n lokomotifi ola-
cakt›. Geleneksel bankalar bu ko-
nuya önem vermedikleri için, gele-
cekte onlar› bekleyen tehlikenin far-
k›nda de¤ildiler. 

Suudi Arabistan’daki National
Commercial Bank (NCB) gibi bü-
yük bankalardan bir tanesinin faiz-
siz bankac›l›¤a dönüflümünü ilân et-
mesi genel dönüflüm sürecini h›z-
land›racakt›r.

B.A.E. Dr. Kirbash’›n da uyard›¤›
gibi, faizsiz bankac›l›¤›n büyümesi

ve dönüflüme olan talep ar-
t›fl› ile beraber bu durumun
yönetilebilmesi çok güç ve
sorumluluk gerektiren bir
noktaya gelmifltir. Bunun
baflar›lmas›, misyon sahibi
ve kurallara s›k› s›k›ya ba¤l›
‹slâm Bankac›lar› taraf›ndan
gerçeklefltirilebilir.

Mart 2004’te Londra Ca-
fe Royal’de Ortado¤u Der-
ne¤i y›ll›k toplant›s›nda ko-
nuflan dernek baflkan› Sir
James Craig, dinî de¤erlerin
bankac›l›k ve finans sektö-
rüne olan etkisinin giderek
artmakta oldu¤unu belirtti.
Örne¤in, toplant›daki misafir
konuflmac›lardan HSBC
Group Holdings CEO’su
Stephen Green’in Anglikan
vaiz (gayri resmî) oldu¤u
anlafl›ld›.

Hiç kimse Mr. Green’i
“H›ristiyan Fundamentalist” olarak
damgalamaya ya da HSBC Gro-
up’un 2003 y›l›nda elde etti¤i 14 mil-
yar dolar kâr›n “inanç merkezli sos-
yal piyasa ekonomisi”nin ve hatta H›-
ristiyan Demokratl›¤›’n›n harikulâde
bir örne¤i olarak nitelemeye kalk›fl-
mad›. Acaba hayal edilebilir mi, bir
büyük faizsiz bankan›n tepe yöneti-
cisi, yörenin imam› veya din dersi
hocas› olsun? ■

KAYNAK
Islamic Banker, 98 say›, Mart 2004.

* Islamic Banker dergisi editörü. 
** Reklam ve Halkla ‹liflkiler 
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FA‹ZS‹Z F‹NANS KURUMUNA DÖNÜfiÜM

KURUM ADI ÜLKES‹ TÜRÜ DÜZENLEY‹C‹ KURULUfi

Bank Kerjasama Rakyat Malezya Kooperatif Banka Kooperatif Kalk›nma Bakanl›¤›

National Bank of Sharjah B.A.E. Ticarî Banka BAE Merkez Bankas›

Bank Al-Jazira Suudi Arabistan Ticarî Banka SAMA (Suudi Arabistan Merkez Bankas›)

Kuwait Real-Estate Bank Kuveyt Ticarî Banka Kuveyt Merkez Bankas›

Amlak Finance B.A.E. Emlâk Finansman fiirketi BAE Merkez Bankas›

Middle East Bank B.A.E. Ticarî Banka BAE Merkez Bankas›
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Ne olursa olsun ke-
sin olan bir fley var ki o
da; e¤er iflimiz kiflisel
de¤erlerimizle uyumlu
de¤ilse, mutlu ve bafla-
r›l› olamayaca¤›m›zd›r.
Para, kariyer ve kiflisel
de¤erler de¤ildir. Kifli-
sel de¤erler sonucunda
bunlara ya ulafl›r›z ya
da uzak düfleriz.

Kiflisel de¤er ve il-
kelerimize uyumlu bir
iflte çal›flmak birçok fleye bedeldir.
Ruhumuzun yer almad›¤›, yüre¤imizi
koymad›¤›m›z bir iflte baflar›, mutlu-
luk ve doyuma ulaflmak asla söz ko-
nusu de¤ildir.

Kendimiz olabilmek için ihtiyac›-
m›z olan de¤erlere sahip bir yaflam
sürdürmekle, para kazanmak için ça-
l›flt›¤›m›z bir ifl aras›nda seçim yap-
mam›z çok zordur. Zor da olsa bu se-
çimi yaparak de¤erlerimizi, duygular›-
m›z›, ruhumuzu ve yüre¤imizi iflimize
yavafl yavafl tafl›mak olmal›d›r. 

Hobimizin as›l iflimiz oldu¤unu
hayal edelim. Kim bilir belki de zaten
öyledir. Düflünün ne hissediyorsu-
nuz? Herhalde önce mutluluk ve ke-
yif, coflku ve heyecan.

E¤er yapt›¤›m›z ifl bize hobileri-
miz kadar keyif ve heyecan vermi-
yorsa, iyi yolda de¤iliz demektir. He-
yecan duymad›¤›m›z bir iflte baflar›l›
olamay›z. Mesai saatini iple çekenle-
rin aras›ndaki yerimizi al›r ve bir
oyuncu de¤il seyirci oluruz.

Peki hobilerimizin iflini yapmaya
ne dersiniz? Yapmam›z gereken fley
iflimizin kurallar›n› de¤ifltirmek de¤il-
dir. ‹flimize de¤erlerimizi, hayalleri-
mizi, heyecanlar›m›z›, coflkumuzu
ekleyerek ona anlam katmakt›r. Her-
halde bunu hepimiz yapabiliriz.

Halil C‹BRAN’›n bu konuda söy-
lediklerine kulak verelim, gerisi ken-
dili¤inden gelecektir nas›l olsa.

“Sevgi ile çal›flmak ne demektir?
Bir kumafl›, sevdi¤iniz kiflinin giy-

mesi için dokur gibi yüre¤inizden ç›-
kard›¤›n›z ipliklerle dokumakt›r. Bir
evi, sevdi¤inizin oturmas› için yap›-
yormufl gibi sevgiyle infla etmektir. Bir
meyveyi, sevdi¤inizin yemesi için ye-
tifltiriyormufl gibi tohumlar›n› flefkatle
ekmek ve ürünü nefleyle toplamakt›r.

Tasarlad›¤›n›z her fleye kendi ru-
hunuzdan bir soluk katmakt›r.

Ve kutsanm›fl bütün ölülerin etra-
f›n›zda dolaflarak sizi izlediklerini bil-
mektir. Çal›flmak sevgiyi gözle görü-
nür k›lmakt›r.

E¤er severek de¤il
keyif almadan çal›fl›-
yorsan›z, iflinizi b›rak-
man›z, bir cami kap›-
s›nda oturup nefleyle
çal›flanlardan sadaka
alman›z daha iyi olur.

Çünkü e¤er ekme¤i
kay›ts›zca yap›yorsan›z,
kar›n doyurmayan, ac›
bir ekmek yapars›n›z.

E¤er melekler gibi
flark› söylüyor, ama

flark› söylemeyi sevmiyorsan›z, in-
sanlar›n kulaklar›n› gündüzün ve ge-
cenin seslerine t›kars›n›z.”

‹flimizi sevmemiz bize fark yarat-
mada yard›m eder. Yaflamda, yapt›-
¤› iflten heyecan duyan, keyif alan
kiflilerin endiflelenmelerine gerek
yoktur. Onlar için bir ç›k›fl yolu her
zaman vard›r.

‹flimize kendimizden neler katt›¤›-
m›z› düflünün. Benli¤imizi, yüre¤imi-
zi iflimize koyuyor muyuz?

De¤erlerimizi katt›¤›m›z bir ifl ya-
flam›, potansiyelimizi yakalamam›-
za ve kendimizi aflmam›za yard›m
edecektir.

Yüre¤imizi koymad›¤›m›z her ifl
yüre¤imizi yakacakt›r. Kiflisel gelifli-
min de anahtar› iflimize yüre¤imizi
koymakt›r. ■

KAYNAK
Murat Toktam›flo¤lu, Kendine Yeni B‹r Hayat
Ismarlamak

* Risk Takip Müdürü 

Çal›flmak
Sevgiyle

Çal›flmak
Yapt›¤› iflten heyecan duyan, keyif alan kiflilerin yaflama dair endiflelenmelerine gerek yoktur. ‹flimiz hayat›m›z›n

büyük bir bölümünü kapsayan zaman dilimidir. Kimimiz sevdi¤i için çal›fl›r. ‹fli onun bir parças›d›r,
varl›k nedenidir. Kimimizse bize baflka bir seçenek sunulmad›¤›n› düflünerek çal›fl›r›z. ‹flimiz o zaman bizim için

k›skaçt›r, hayattan tat almam›z› engelleyen bir zincirdir.

K E M A L YAY L A *

kiflisel geliflimkisisel gelisim
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Medeniyetler tarihe b›rakt›klar›
eserlerle kendini gösterirler. Bizim
medeniyetimizin insan› ve çevreyi
tam bir estetik bütünlü¤üyle bir araya
getiren yüzü, en yetkin biçimde ‹stan-
bul’da ortaya ç›km›flt›r. Bu ortaya ç›-
k›fl fetihle tarihin sayfalar›na kaz›n-
m›flt›r. ‹stanbul’a fetihten itibaren
mührünü vurmufl merkezlerden biri
de Üsküdar’d›r. Çünkü Üsküdar, ‹s-
tanbul’un ihtiflam›n› içten bir duyuflla
yaflam›fl ve gelecek ça¤lara miras ka-
lan eserleriyle bu ihtiflama tan›kl›k et-
mifltir. Gerek eserleri gerekse co¤rafî
konumuyla Üsküdar’›n bizzat kendisi
bir alt›n flehirdir. Yahya Kemal’in bir
fliirinde ‘’Her akflam günefl batarken
bu flehri alt›n kaplar’’ dedi¤i gibi.

Co¤rafi olarak Anadolu toprakla-
r›nda yer alan Üsküdar, 1352 y›l›nda
Orhan Gazi’nin Müslüman halk› Üs-
küdar’a yerlefltirmesiyle de farkl› bir
ruhu içinde bar›nd›r›r. Osmanl› döne-
minden günümüze Üsküdar, sadece
co¤rafî konumuyla de¤il, kültürel fark-
l›l›¤› ifade eden bir bölünme içerisin-
de de Anadolu’yu ve Anadolu Türk-‹s-
lâm gelene¤ini temsil eder. O ruh ile
yo¤rulan Üsküdar gerçekten görül-
meye, gezilmeye de¤er bir yerdir.

‹stanbul gibi büyük bir dünya ken-
tine tarih boyunca kap› olma vazifesi
görmüfl olan Üsküdar, gerek Türk
fethi s›ras›nda, gerekse bu fetihten
önce Rumeli uygarl›klar›n›n Asya ve
Ortado¤u’ya ulaflmas›nda kullan›lan
önemli bir geçit yeriydi. Günümüzde
yaklafl›k 12 milyon nüfusa sahip bu-
lunan ‹stanbul’un beflinci büyük ilçe-

si olan Üsküdar, bu görevini bugün
dahi baflar›yla sürdürmektedir.

M.Ö. 7. yy’da bir Grek kolonisi
olarak kurulan Halkedon’un (Ka-
d›köy) iskelesi ve tersaneleri, bu-
günkü Üsküdar’›n yerleflti¤i
alanda bulunur ve buraya Hri-
sopolis (Alt›n fiehir) denirdi.
Yörenin bu adla an›lmas› çe-
flitli biçimlerde yorumlan-
maktad›r. Pers iflgali s›ras›n-
da Anadolu Yar›madas›’ndaki
kavimlerden ve halktan vergi
olarak toplanan alt›nlar bura-
daki hazinelerde sakland›-

¤› için yöreye bu ad›n yak›flt›r›ld›¤›
söylenmektedir. Bir baflka yoruma
göre, Agamemnon’un o¤lu Krizes
kaçarak Anadolu’ya gelmifl ve Üskü-
dar’da öldü¤ü için flehir onun ad›yla
an›lm›flt›r. Kimileri de, günbat›m›nda
evleri karfl› yakadan yald›zl› gibi gö-
ründü¤ü için Üsküdar’a Alt›n fiehir
ad›n›n verildi¤ini söylemektedir.

Hrisopolis ad›n›n Skutarion’a nas›l
dönüfltü¤ü konusunda da çeflitli var-
say›mlar öne sürülmektedir. Bir tahmi-
ne göre bu sözcük, Grekçe ham ya da
tabaklanm›fl deri anlam›na gelen ‘ski-
tos’tan türemifltir. Çünkü antik ça¤da
kalkanlar deriden yap›lmakta ve impa-
ratorlar›n kalkanl› muhaf›zlar› da Üs-
küdar’da bulunmaktayd›. Roma döne-
minde bu ad Skutari biçiminde de¤ifl-

mifltir. Üsküdar ad›ysa, kimi kaynak-
lara göre Farsça ‘ulak’ anlam›na ge-
len ‘Eskudari’den türemifltir.

M.Ö. 410 tarihinden beri
önemli bir yerleflim yeri olan fle-
hir, Bizans döneminde Kad›-

köy’ün bir varoflu olarak kal-
m›fl olup, Müslüman Arap-
lar›n ‹stanbul muhasara-

s›nda stratejik bir öneme
kavuflmufltur.
Hz. Peygamber (sav):

“Kostantiniy-
ye (‹stan-
bul), mu-

hakkak

feth olunacakt›r. Onun emiri ne güzel
emirdir, askeri ne güzel askerdir” bu-
yurmufltur. Bu hadis ilk halifeler za-
man›ndan itibaren Müslümanlar› ‹s-
tanbul’u almaya teflvik etmifltir. Bu
müjdenin iflaret etti¤i kumandan ol-
ma yar›fl›na giren ünlü ‹slâm halifele-
ri ve kumandanlar›n›n haz›rlad›¤› or-
dulardan birine 672 tarihinde kat›lan
Ebu el-Ensari de ‹stanbul muhasara-
s› s›ras›nda bir süre Üsküdar’da kal-
m›flt›r. Yine ayn› maksatlarla ‹slâm
ordusuyla flehre gelen Harun el Re-
flid 806 tarihinde bir müddet burada
konaklam›flt›r. Evliya Çelebi, Battal
Gazi’nin Üsküdar’›n K›zkulesi’ne hâ-
kim bir yerine çad›r›n› kurdu¤unu,
7 sene burada kald›¤›n› ve ba¤ bah-
çe yetifltirdi¤ini kaydetmektedir.

‹ Z Z E T B E YA Z *

Aç›lan Kap›s›
‹stanbul’un Anadolu’ya

Aç›lan Kap›s›
fiehirleri flehir yapan unsurlar›n bafl›nda o flehre yön veren büyük flahsiyetler gelir. Üsküdar denince de akla

Aziz Mahmut Hüdayi gelmektedir. Osmanl› döneminin bu büyük alim ve mutasavv›f› Üsküdar’›n
sosyal dokusunun oluflmas›nda büyük bir pay sahibidir.

flubesube
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Osmanl› devrinde bir liman ve
yerleflme yeri olarak geliflen flehir,
Asya taraf›na sevk edilen ordular›n
teçhizat ve mühimmat ikmali yapt›¤›
ilk konak yeridir. Fatih Sultan Meh-
met, Akkoyunlu hükümdar› Uzun Ha-
san üzerine sefer düzenlerken, Ya-
vuz Sultan Selim M›s›r Seferi’ne gi-
derken ve Kanuni Sultan Süleyman
da Do¤u Seferlerine ç›karken, bu ge-
lene¤e uyarak ordugâhlar›n› hep bu-
rada kurmufllard›. 

Bizans döneminde küçük bir ka-
saba olarak varl›¤›n› sürdüren Üskü-
dar, pek çok ihtilâl girifliminde bafl-
lang›ç noktas› olmufl. Öte yandan
1097’de Haçl› ordusu, ordugâh›n›
Üsküdar tepelerinde kurmufl, izleyen
Haçl› seferlerinde de bölge, hep üs
olarak kullan›lm›flt›r. 

Osmanl› hükümdar› Orhan Gazi,
muhtemelen 1352 tarihinde Vene-
dikliler karfl›s›nda bozguna u¤rayan
Cenevizlilerin yard›m istemesi üzeri-
ne, Bizans’›n elinde bulunan flehri
zaptetmifltir. ‹flte bu fetih bölgenin
kal›c› bir flekilde Müslümanl›kla ta-
n›flmas›na vesile olmufltur.

I. Bayezid (Y›ld›r›m) döneminde
(1389-1402), ‹stanbul’da bulunan
Müslümanlar›n davalar›na bir Müs-
lüman “kad›”n›n bakmas› karara
ba¤lanm›fl, böylece Türklerin ege-
menli¤i alt›nda bulunan Üsküdar’da
da bir kad› görevlendirilmifltir. Y›ld›-
r›m Bayezid’in ölümünden sonra ya-
flanan Fetret Devri’nde Bitinya’daki
yerler kaybedilince Türkler Üskü-
dar’dan uzaklaflt›r›lm›flsa da,
I. Mehmed (Çelebi) tahta geçtikten
sonra bu yerleri Bizansl›lardan geri
alm›fl, böylece Türkler bölgedeki es-
ki ticaret serbestli¤ine yeniden ka-

vuflmufllard›r. ‹stanbul’un fethinden
sonra II. Mehmed (Fatih), Üskü-
dar’dan kaçan Rumlar›n yerine Ana-
dolu’dan gelen Türkleri yerlefltirmifl-
tir. Ancak Üsküdar’›n fetih s›ras›nda
100 y›ldan beri Türklerin elinde ol-
mas› ve karfl›laflt›rma yapmaya ola-
nak verecek belgelerin bulunmama-
s› nedeniyle, fetihten sonra nüfusu-
nun ne kadar artt›¤›n› saptamak
mümkün olamamaktad›r. II. Meh-
med döneminde ‹stanbul’un iskân
bölgelerinin yönetsel aç›dan 4 kad›-
l›¤a ayr›lmas›yla Üsküdar da bir ka-
d›l›k olmufl ve Galata ile Haslar ka-
d›l›klar›yla birlikte Bilad-› Selâse ad›
verilen üçlüyü oluflturmufltur. Üskü-
dar Kad›l›¤›’n›n en önemli ayr›cal›¤›
da devrin padiflah› Fatih Sultan
Mehmet’in bu mahkemede yarg›lan-
mas›d›r.

Üsküdar’›n Osmanl› dönemindeki
önemli bir özelli¤i de, her y›l Mekke
ve Medine’ye gidecek hac› adaylar›-
n›n oluflturdu¤u Surre-i Hümayun’un
törenlerle buradan u¤urlanmas›d›r.

Hac› adaylar›n› ve sultan›n Mek-
ke fierifine gönderdi¤i arma¤anlar›
tafl›yan develerin oluflturdu¤u uzun
konvoyun yola ç›kmas› öncesinde
düzenlenen törenler, Üsküdar’a bü-
yük bir canl›l›k getirmifltir. Bir yandan
da Üsküdar, yaflam yolculu¤unun
sona ermesiyle ilgili izlerle yüklüdür.
Gerçekten de, daha 14. yy’da olufl-
maya bafllayan ve fetih sonras›nda
tümüyle Müslüman kabristan› haline
gelen Karacaahmet Mezarl›¤› bura-
dad›r. Mezarl›¤a ad›n› veren Bektafli
büyü¤ü Karaca Ahmet’in yan›s›ra,
pek çok tarikat fleyhi, Üsküdar’da
tekke kurmufltur.

fiehirleri flehir yapan unsurlar›n
bafl›nda o flehre yön veren büyük
flahsiyetler gelir. Üsküdar denince de
akla Aziz Mahmut Hüdayi gelmekte-
dir. Osmanl› döneminin bu büyük
alim ve mutasavv›f› Üsküdar’›n sos-
yal dokusunun oluflmas›nda büyük
bir pay sahibidir. O yaflad›¤› ça¤da
kimsesizlerin kimsesi olmufl, yoksul-
lar›n, düflkünlerin elinden tutmufl,
kurdu¤u külliye ve vak›flarla Üskü-
dar’› hay›rl› hizmetlerle donatm›flt›r.

1471’de Vezir Rum Mehmed Pafla
taraf›ndan yapt›r›lan ve Pafla’n›n ad›-
n› tafl›yan Tabhaneli Cami ve Türbesi
ile, günümüze ulaflamam›fl olan med-
rese ve hamam, Üsküdar’daki en eski
Osmanl› yap›lar›ndand›r. Üsküdar’›n
tarihî eserlerini saymak ve anlatmak
için sahifeler yeterli olmaz. Sadece
belli bafll› bir kaç eserden bahsedebi-
liriz. Türbelerden Aziz Mahmut Hüda-
yi Türbesi, camilerden Mihrimah Sul-
tan Camii ve Yeni Valide Sultan Camii,
Ayazma Camii, saraylardan Beylerbe-
yi Saray›, çeflmelerden III. Ahmed
Çeflmesi bunlardan birkaç›d›r.

‹ZZET BEYAZ
Üsküdar fiube Müdürü

1967 y›l›nda Yozgat’›n Bo¤azl›yan ilçesinde do¤du. 1990 y›l›nda Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi ‹flletme Bölümü’nden mezun oldu. Eylül 1991’de Albaraka Türk Ankara fiubesi’nde
memur olarak göreve bafllad›. 

Albaraka Türk Proje ve Pazarlama Müdürlü¤ü’nde Aral›k 1995’te uzmanl›¤a, 1996 y›l› ekim
ay›nda uzman flefli¤e, 1998 y›l› fiubat ay›nda Proje ve Pazarlamada II. Müdürlü¤e terfi etti. 

May›s 1999’da fiube Müdür Yard›mc›l›¤›na terfi ederek Bak›rköy fiubesi’ne tayin oldu. fiubat
2004’te bu flubede fiube Müdürü oldu. Temmuz 2004’te Üsküdar fiube Müdürlü¤üne tayin
olmufltur. Halen bu görevine devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk sahibidir.
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Üsküdar’›n sembolü haline gelen
K›zkulesi, Üsküdar’da Bizans Dev-
rinden kalan tek eserdir. M.Ö. 2475
y›llar›na kadar uzanan tarihî bir geç-
mifle sahip olan kule, Karadeniz’in
Marmara ile kucaklaflt›¤› yerde mi-
nicik bir ada üzerinde
kurulmufltur. Baz› Av-
rupal› tarihçiler bura-
ya Lean’d›r Kulesi
derler. Kule hakk›nda
pek çok rivayetler bu-
lunmaktad›r. Evliya
Çelebi kuleyi flöyle
tarif eder. “Deniz için-
de karadan bir ok at›-
m› uzak, dört köfle,
sanatkârane yap›lm›fl
bir yüksek kuledir.
Yüksekli¤i tam sek-
sen arfl›nd›r. Sath›
mesehas› ikiyüz
ad›md›r. ‹ki taraf›na
bakan yerde kap›s›
vard›r.” Bu gün gördü¤ümüz kulenin
temelleri ve alt kat›n mühim k›s›mla-
r› Fatih devri yap›s›d›r. Kulenin etra-
f›ndaki sahanl›k genifl tafllarla kap-
lanm›flt›r. Üstündeki madalyon ha-
lindeki bir mermer levhada, kuleye
flimdiki fleklini veren Sultan ll. Mah-
mud’un, Hattat Rasim’in kalemin-
den ç›km›fl 1832 tarihli bir tu¤ras›
vard›r. Kulenin Eminönü taraf› daha
geniflçe olup burada bir de sarn›ç
vard›r.

‹stanbul Büyükflehir çerçevesinde
yer alan Üsküdar’da, iskân mahalli ol-

ma özelli¤inden dolay›, belirgin eko-
nomik faaliyet bulunmamaktad›r.

Tar›msal Faaliyetler: Eski kü-
çük çaptaki ziraat alanlar› dahi yer-
leflim alan›na dönüflmüfltür. Su
ürünleri alan›nda da bir adet su

ürünleri kooperatifi vard›r. 90 üyesi
bulunmaktad›r. Üye olmayan tahmi-
nen 500 civar›nda bal›kç› avc›l›kla
geçinmektedir. 

Sanayi ve Ticaret: Üsküdar’da
eskiden beri s›nâi teflebbüs yer al-
mam›flt›r. Atölye boyutunda, say›s›
fazla olmayan imalâthaneler, nüfusa
göre kayda de¤er bulunmamaktad›r.
Bununla birlikte, ilçede çok say›da,
s›nâi ve ticarî teflebbüsün yönetim
merkezi vard›r. 

Sermaye Birikimi ve Kooperatif-
leflme: ‹lçemizde daha ziyade küçük

esnaf ve sanatkâr ile emekli nüfus
bulunmaktad›r. Günlük ihtiyac› karfl›-
layacak ticaret merkezleri faaliyette-
dir. Tek al›flverifl merkezi (CAP‹TOL)
mevcuttur. Belirli say›da da hiper ve
süper market hizmete bafllam›flt›r.

Al›nan bilgilere göre
kooperatiflerin % 90’›
yap› kooperatifidir.

Anadolu yakas›n›n
tek flehirleraras› kara-
yolu terminali olan
Harem Otogar› da
bölgemizde olup, 800
civar›nda otobüs girifl
ç›k›fl yapmaktad›r. 52
iflyerinde 300 civar›n-
da firma bulunmakta-
d›r. Ancak k›sa bir sü-
re sonra tafl›naca¤›
belirtilmifltir.

Yüzy›l›n projesi
olarak görülen Marma-
ray’›n Üsküdar Meyda-

n› ve çevresi ile olan entegrasyonu ile
bölgemize hareketlilik kazand›raca¤›
kanaatindeyiz.

Albaraka Türk olarak flubemizin
aç›l›fl günündeki ya¤murlar gibi Üs-
küdar’a yak›fl›r bir bereket kap›s› ol-
may› arzu ediyoruz. Ayn› zamanda
Kurumumuza, çal›flanlar›m›za ve
Üsküdar halk›na hay›rl› hizmetler
sunma azmi ve gayreti içindeyiz.
Umar›z bizler için de rüyalar›m›z›
gerçeklefltirdi¤imiz bir yer olur. ■

* Üsküdar fiube Müdürü

Alaattin
Ahmeto¤lu

H. ‹brahim
Bafler

C. Özcan
Akçay

Durmufl Ali
Gürbeden

Hakk›
Ayd›n

Ahmet
Hakan Öz

Nabi
Küçüker

Ali 
Deniz
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BURSA ULUDA⁄ fiUBEM‹Z
19.04.2005, Sal›

1988 y›l›nda açt›¤›m›z Bursa fiu-
bemize yeni bir halka daha eklendi.
Üçüncü flube olarak açt›¤›m›z Bursa
fiubemizin aç›l›fl›ndaki heyecan›,
“Uluda¤” ismiyle 38. flubemizi açar-
ken aynen yaflad›k. Bu heyecan, ye-
ni bir “Bereket Kap›s›” aç›yor olma-
n›n, bu kap›da dostlar›m›za lây›k ol-
du¤u hizmeti verebilmenin, yeni yat›-
r›mlara, yeni istihdam alanlar› aç›l-
mas›na vesile olacak olman›n da he-
yecan›yd› asl›nda

Uluda¤ fiubemiz Albaraka Türk’ün
Bursa’da ikinci, Türkiye genelindeki
38. “Bereket Kap›s›” oldu. Amac›m›z,
flimdiye kadar oldu¤u gibi, istikrarl› ve
güvenilir ad›mlarla ilerlemek, faizsiz
kazanc› ve Albaraka’n›n size art›k ta-
n›d›k gelen hizmet kalitesini dostlar›-
m›za ulaflt›rmak.

Bursa ekonomisi, çok çeflitli ta-
r›msal ve endüstriyel üretim olanak-
lar›na sahip. ‹stanbul’a yak›nl›¤›,
Ege, Marmara, ‹ç Anadolu Bölgeleri
aras›nda bir geçifl yolu olmas›, kara,
deniz, demir ve havayolu ulafl›m›n›n
kolayl›¤› ve rahatl›¤› Bursa’n›n eko-
nomik yaflam›nda önemli bir avantaj
olarak karfl›m›za ç›k›yor. 

Yüzy›llard›r yap›lan tar›msal üre-
tim; sanayi bitkileri, zeytin ve zeytin-
ya¤›, hayvanc›l›k, flehrin önemli gelir
kaynaklar›. Sanayi ve endüstri ala-
n›nda da; otomotiv ve yan sanayi,

yünlü, pamuklu ve ipekli dokuma fab-
rikalar›, g›da sanayi, a¤aç iflleme ve
makineleri sanayi, Bursa ekonomisi-
nin temel tafllar› aras›nda yer al›yor.

Hizmet vermeye talip oldu¤umuz
Bursa, iki milyonu aflk›n nüfusuyla
Türkiye’nin en büyük illerinden biri.
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi ku-
ruluflunun 30’dan fazlas›na ev sahip-
li¤i yapan bir flehir. Gelecek 10 y›l
içinde ‹negöl’den Mustafa Kemal Pa-
fla’ya kadar uzanan bir bölge, Türki-
ye’nin en büyük sanayi bölgesi olma
potansiyelini de içinde tafl›yor. Bur-
sa; ekonomik ve sosyal canl›l›¤›, do-
¤al zenginlikleri, yemyeflil dokusu,
flifal› sular›, yaz ve k›fl turizmi ola-
naklar›n›n yan› s›ra, Bizans, Osman-
l› ve Cumhuriyet dönemi mekansal
ve mimarî özellikleriyle bir kültür ve
tarih baflkentimiz say›labilir. Böylesi
önemli bir flehre bir veya iki de¤il ni-
ce “Bereket Kap›lar›”n›n aç›lmas› ge-
rekti¤inin de fark›nday›z. 

Bursa ve çevresinde üreten, yat›-
r›m yapan, ve istihdam yaratan ifla-
damlar›m›za -1988 y›l›ndan bugüne
hizmet veren Bursa flubemizle bera-
ber- faizsiz bankac›l›k prensipleri
do¤rultusunda kaynak sa¤lamak ve
hizmet vermek, tekstil, otomotiv ve-
ya sanayi denildi¤inde Türkiye de
akla ilk gelen, adeta marka olmufl bir
flehrimiz için daha fazla çal›flmak,
daha fazla destek olmak amac›yla
hizmete girdi.

Yeni fiubelerimiz
Gelece¤e Aç›lan

Yeni fiubelerimiz

Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Akyüz
Bursa Uluda¤ fiubesi 

aç›l›fl konuflmas›n› yaparken

Bursa Uluda¤ fiube aç›l›fl›ndan bir görünüm

Bursa Uluda¤ fiubesinin içerden görünümü

Faizsiz Bankac›l›¤› Türkiye’ye getiren ve ilk uygulamalar›na imza atan Albaraka Türk, 
2005 y›l›nda da flubeleflme çal›flmalar›na emin ad›mlarla devam ediyor. 

Bu kapsamda aç›lan Bursa Uluda¤ ve ‹stanbul Zeytinburnu flubelerimiz, hizmet zincirinin yeni
“Bereket Kap›lar›” olarak faaliyetlerine bafllad›.



ALBARAKA TÜRK 27

flubesube

Sevgili Bursa’ya ve bu güzide ili-
mizin güzel insanlar›na 1988 y›l›n-
dan bu güne al›fl›k olduklar› hizmet
anlay›fl›m›z› en güzel flekilde ulaflt›r-
maya geldik.

Faizsiz Bankac›l›¤› Türkiye’ye
getiren ve ilk uygulamalar›n› hayata
geçiren Albaraka Türk, dün oldu¤u
gibi bugün de, ihtiyatl› yönetim poli-
tikalar›m›z ve malî yap›m›z›n sa¤-
laml›¤›yla, faizsiz bankac›l›k konu-
sunda gösterdi¤imiz hassasiyet ve
özenle, sizlerin tasarruflar›n› en ve-
rimli flekilde büyütecek ve ifllerinizi
gelifltirmeniz için kaynak sa¤lamaya
devam edecek.

Bursa Uluda¤ fiubemiz tüm Bur-
sal›lara hay›rl› ve u¤urlu olsun.

‹STANBUL
ZEYT‹NBURNU fiUBEM‹Z 
22.06.2005, Çarflamba

Zeytinburnu ‹stanbul’un Avrupa
yakas›nda, 12 km2 yüzölçümüne sa-
hip bir ilçemiz. 13 mahallesi var-
d›r. ‹stanbul’u Türklerin eline geç-
mesinden sonra bafllayan ilk yerle-
flimler, Kazl›çeflme civarlar›nda Ku-
düslü Papazlar ad› verilen topluluk-
lar taraf›ndan yap›l›r. Kudüslü pa-
pazlar›n yaflad›klar› ça¤larda bu
yerler do¤an›n binbir rengiyle be-
zenmifl güzel bir yöre durumuna
geldi. ‹klimin zeytin bile yetifltirilme-
sine elveriflli oldu¤u bu ça¤larda
Zeytinburnu yöresi bir gezinti yeri
olarak bilinir. ‹stanbul kentinin k›y›c›-
¤›nda bir e¤lenme, dinlenme, gezin-
me yeri olarak uzun y›llar ‹stanbul
halk›n›n yaflam›n› etkiledi.

250.000 civar›nda bir nüfusa sa-
hip Zeytinburnu, bugün Türkiye’nin
bir çok flehrinden daha büyük bir nü-
fusu bar›nd›r›yor. Sadece Maltepe
bölgesinde yerleflik 170 büyük sana-
yii kurulufluyla, 10 bine yak›n imalât
ve iflyeriyle ve bu yerlerde çal›flan
70 bini aflk›n çal›flan›yla Zeytinburnu
Türkiye’nin en büyük sanayi bölgele-
rinden birisidir.

Giderek ço¤alan “Oto Showro-
om”lar ile de otomotiv sektörü ilçe-
de a¤›rl›¤›n› hissettirmektedir.

‹lçede ayr›ca nakliyeciler ve de-
mirciler gibi büyük ifl hacimli sanayii

siteleri ve kooperatifler, ticari hacmi
büyük olan caddelerin varl›¤› perde-
ciler çarfl›s› ve bir çok kumafl ma¤a-
zas› ile konfeksiyon atölyeleri, ticari
aç›dan Zeytinburnu’na canl›l›k ka-
zand›rmaktad›r.

Hepinizin bildi¤i üzere dericilik
denildi¤inde Türkiye’de hatta dünya-
da akla ilk gelen isim Zeytinbur-
nu’dur. Bu bölgede faaliyet gösteren
deri üreticileri Tuzla’daki yerine ta-
fl›nmas›na ra¤men buras› hâlâ öne-
mini yitirmemifl ve çok say›daki deri
sat›fl dükkân› ile tam anlam›yla “De-
ri Ticaret Merkezi” hâline gelmifltir.
Ne de olsa Türkiye’de dericilik sana-
yisinin 150 y›l› aflk›n tarihçesi Kazl›-
çeflme’de bölgesinde yaz›lm›flt›r di-
yebiliriz.

1950 ve 60’l› y›llarda Türkiye’nin
en büyük gecekondu bölgesi olarak
bilinen bu bölgenin bu kimlikten kur-
tularak ekonomik aç›dan ‹stanbul’un
ve dolay›s›yla Türkiye’nin oldukça
önemli bir merkezi hâline gelmesi
Zeytinburnu ad›na gurur vericidir.

Ve bizler, bu önemli beldemizin
sakinleri olan sizlerle buluflabilece¤i-
miz bir flube açm›fl olmaktan k›vanç
duyuyoruz. Sevgili Zeytinburnu’na,
Zeytinburnu sakinlerine Albaraka
Türk hizmet anlay›fl›n› ulaflt›rmaya
geldik.

Albaraka Türk, Zeytinburnu ve
çevresinde üreten, yat›r›m yapan ve
istihdam yaratan ifl adamlar›m›za fa-
izsiz bankac›l›k prensipleri do¤rultu-
sunda kaynak sa¤lamaya ve hizmet
vermeye talip.

fiubelerimizin aç›l›fl törenlerinde
Genel Müdürümüz Dr. Adnan Büyük-
deniz beyefendinin de defaatle söy-
ledi¤i bir sözü hat›rlatmak istiyoruz:

“Faizsiz Bankac›l›¤› Türkiye’ye
getiren ve ilk uygulamalar›n› hayata
geçiren Albaraka Türk “söyledi¤i gibi
olma” ve “oldu¤u gibi görünme” ta-
ahhüdüne dün oldu¤u gibi bundan
sonra da ba¤l› kalacakt›r. En önemli-
si faizsiz esasta çal›flma taahhüdü-
müze bundan böyle de taviz verme-
den sad›k kalaca¤›z. Sizlerin tasar-
ruflar›n› güvenle büyütecek, ifllerinizi
gelifltirmeniz için kaynak sa¤lamaya
devam edece¤iz.” ■

Zeytinburnu fiubesi aç›l›fl›ndan bir görünüm

Dr. Adnan Büyükdeniz, Prof.Dr. Sabahattin
Zaim, Zeytinburnu Kaymakam› Selim

Cebiro¤lu ve Zeytinburnu Belediye Baflkan›
Murat Ayd›n Zeytinburnu aç›l›fl›nda

Zeytinburnu fiube personeli 

Faizsiz Bankac›l›¤›n duayeni Prof.Dr. Sabahattin
Zaim Zeytinburnu fiubesi aç›l›fl konuflmas›nda

Yönetim Kurulu II. Baflkan›m›z Yalç›n Öner ile
Prof.Dr. Sabahattin Zaim Zeytinburnu aç›l›fl›nda 
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11. VE 12. K‹TAP HAFTASINI DA
BAfiARIYLA TAMAMLADIK

Albaraka Türk’te
geleneksel hâle ge-
len “Çocuk Kitab›
Haftas›” kampanya-
lar›n›n 11. ve 12.si-
de baflar›yla ta-
mamland›.

Çocuklar için
y›l›n en önemli gü-
nü olan 23 Nisan
Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayram›

kapsam›nda haz›rlanan ve
Atatürk’ün tüm dünya çocuklar›na ar-

ma¤an etti¤i bu anlaml› günde Albaraka
Türk de 11. Kitap Haftas› Kampanyas›’n›
bafllatt›. Küçüklerin anlayaca¤› bir dil ve
üslûpla haz›rlanan “Deve ile Fare” isimli
kitab› Mustafa Baydemir Mesnevi’den
derlerken, Hasan Ayc›n çocuklar için re-

simledi. Kitap, “De-
ve ile Fare” d›fl›nda
yedi hikâye daha
içeriyor. Her bir hi-
kâyede anlat›lan
olaylardan ç›kar›la-
cak dersler çocuk-
lar›m›z›n ahlâk
yönlerinin flekillen-
mesinde önemli bir
yer tutacakt›r.

12. Kitap Kam-
panyas› ise bir e¤itim-ö¤re-

tim y›l›n› daha geride b›rakan çocuk-
lara karne hediyesi olarak bafllat›ld›.
“Papatya ve Bar›fl” ad›n› tafl›yan kitab›
Ahmet Mercan kaleme al›rken, ‹smail
Özen çocuklar için resimledi. Bu kitab›-
m›zda da, çocuklar›m›za savafl›n kor-
kunç yüzünden uzak, bar›fl›n hüküm
sürdü¤ü bir dünyan›n olabilece¤i ve bü-
yüklerin onlara daha güzel bir dünya b›-
rakmak için yapmas› gerekenler güzel
bir dille anlat›l›yor. 

Büyüme ça¤›ndaki çocuklara verile-
cek en güzel hediyenin kitap olaca¤› dü-
flüncesinden yola ç›k›larak haz›rlanan bu
kitaplar; Albaraka Türk’ün yurdun dört bir
yan›ndaki flubelerine gelen her çocu¤a
ücretsiz arma¤an edildi.

TAHS‹L ETT‹⁄‹M‹Z VERG‹
KALEMLER‹ ARTIYOR

Albaraka Türk ile Gümrük Müsteflar-
l›¤› aras›nda 11.05.2005 tarihinde imza-
lanan protokol ile gümrük idarelerince
tahsil edilen (Gümrük Vergisi, KDV, Top-
lu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, ‹thal
Harc›) vergiler, bu tarihten itibaren Alba-
raka Türk flubelerine yat›r›labilecek.

Gümrük Müsteflarl›¤›n›n Ankara’daki
toplant› salonunda yap›lan imza töreni-
ne Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Ad-
nan Büyükdeniz ile Genel Müdür Yar-
d›mc›lar› Fahrettin Yahfli ve Bülent Ta-
ban kat›l›rken, Gümrük Müsteflarl›¤› ad›-
na ise Müsteflar Vekili R. Tuna Turagay
kat›ld›.

‹mza töreni sonras› düzenlenen or-
tak bas›n aç›klamas›nda gümrük Müste-
flarl›¤› Vekili R. Tuna Turagay gümrük
vergileri tahsilât›n›n, Albaraka Türk flu-
beleri arac›l›¤› ile de yap›lacak olmas›y-
la, tahsilât›n daha etkin bir flekilde yap›-
labilece¤ini dile getirirken, Albaraka
Türk Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükde-
niz de hizmet çeflitlerine böyle anlaml›
bir hizmeti de eklemenin Albaraka Türk
ad›na onur verici bir durum oldu¤unu
söyledi.

ALBARAKA TÜRK HAT
YARIfiMASINA BAfiVURULAR
DEVAM ED‹YOR

Albaraka Türk’ün 20. kurulufl y›ldönü-
mü etkinlikleri çerçevesinde düzenledi¤i
hat yar›flmas›na baflvurular artarak de-
vam ediyor. Ülkemizde bu sanat dal›na
gönül verenleri bir araya getirme ve hat
sanat›n›n geliflmesine katk›da bulunma

hedefiyle yola ç›k›-
lan organizasyona,
hat sanat›na gönül
verenlerin gösterdi-
¤i ilgi memnuniyet
verici boyutlardad›r.
Halen belirli periyot-
larda gazetelerde
ve dergilerde de ko-
nu ilgili reklâm kam-
panyalar›na devam
edilmektedir. 

Son kat›l›m tarihi 15 eylül 2005 olup,
henüz baflvuru yapmayanlar 0212 274 99
00 no’lu telefonu arayarak Albaraka Türk
Yar›flma Sekreterli¤i’nden bilgi alabilirler.

2005 YILINDA DA
fiUBELEfiMEYE DEVAM

fiube say›s›n› art›rarak daha çok in-
san›m›zla faizsiz bankac›l›k hizmetini
buluflturmak isteyen Albaraka Türk,
2004 y›l›nda oldu¤u gibi 2005 y›l›nda da
hizmet noktas›n› art›rmaya devam edi-
yor. 2005 y›l› içerisinde aç›lan ‹stanbul
‹mes fiubesi ve ard›ndan aç›lan Bursa
Uluda¤ fiubesi’nden sonra ‹stanbul Zey-
tinburnu flubesi de faaliyete bafllam›fl
bulunuyor. 

Konu ile ilgili yap›lan aç›klamada;
2004 y›l›nda oldu¤u gibi bu y›l içerisinde
de ‹stanbul baflta olmak üzere di¤er fle-
hirlerde 7 flube daha açarak 10 yeni flu-
be hedefinin gerçeklefltirilmek istendi¤i
belirtildi.

Haberler
Albaraka’dan

Haberler
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FUTBOL TURNUVASI fiAMP‹YONU
“DENET‹M”

Bu y›l 15.’si düzenlenen Geleneksel
Albaraka Türk Bahar Futbol Turnuvas›
flampiyonu “Denetim” tak›m› oldu. Ge-
çen y›la oranla daha çok tak›m›n kat›ld›¤›
futbol turnuvas› 19 tak›m›n mücadelesi-
ne sahne oldu.

10’lu ve 9’lu iki grup halinde oynanan
grup maçlar› sonucunda her iki gruptan
ilk iki s›ray› alan tak›mlar yar› final maç›
ve daha sonra kalan iki tak›m aras›nda
da final maç› oynand›. Oynanan final
maç› sonucunda 15. Geleneksel Albara-
ka Türk Futbol Turnuvas› flampiyonu De-
netim tak›m› oldu. Kendilerini tebrik edi-
yor ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz. 

KONYA DO⁄ALGAZINDA ALBARAKA
TÜRK ‹MZASI

Ça¤›m›z›n en önemli enerji kaynakla-
r›ndan do¤algaz›n Konya halk›n›n hiz-
metine sunulmas› için yetkili firma Gaz-
net ile Albaraka Türk “Abonelim ve Do-
¤algaz Dönüflüm” adl› bir kampanyaya
imza at›yorlar. 

Bu kampanya ile birlikte Konya halk›-
na do¤algaz›n faydalar› ve nas›l kullan›la-
ca¤› konusunda bilgiler verilmesinin yan›-
s›ra, Konya’da bulunan Albaraka Türk flu-
beleri vas›tas›yla abone olacaklar için uy-
gun koflullarla finansman sa¤lanaca¤› bil-
dirildi. Konu ile ilgili bir aç›klama yapan Al-
baraka Türk Konya Sanayi fiube Müdürü
Nurettin Aytu¤ “Do¤algaz gibi önemli bir
enerji kayna¤›n›n ilimizin hizmetine sunul-
mas› bizim için çok önemli bir geliflmedir.

Çevreye duyarl›
ve birçok aç›dan
kullan›m› kolay
olan bu enerjinin
Konya halk› ile bu-
luflmas›na finansal
aç›dan yard›m et-
mek ise bizim için
ayr›ca gurur verici
bir durumdur” ifa-
desinde bulunarak
“ Ç a l › fl m a l a r › n
Konya halk›m›za
hay›rl› olmas›n› di-
lerim” temennisin-
de bulundu.

ALBARAKA “VISA ELECTRON” ‹LE
KARTLI ALIfiVER‹fiLER

Albaraka Türk bireysel bankac›l›k
ürünlerinde hizmet a¤›n› gelifltirmeye de-
vam ediyor. Bunlardan biri daha geçti¤i-
miz günlerde müflterilerimizin hizmetine

sunulmaya baflland›. Bireysel Bankac›l›k
Müdürlü¤ü’nün yapt›¤› aç›klamaya göre
Albaraka Türk ATM kartlar› visa electron
hizmeti vermeye bafllam›flt›r.

Daha önce al›nan hizmetle birlikte bu
yeni hizmette Albaraka Türk müflterileri-
ne günlük ifllemlerinde daha çok avantaj-
lar sunmaya bafllayacak. Bu konuda en
önemli hizmet olarak, visa electronla bir-
likte ATM kartlar› da al›flverifllerde, hesa-
b›n›zda para oldu¤u takdirde, kredi kart›
gibi kullan›labilecek. Yap›lan aç›klamada
kart›n bu flekliyle kredi kart›na göre daha
güvenli oldu¤u ve günümüzde s›k s›k
maruz kal›nan h›rs›zl›k vakalar›na karfl›
etkili bir yöntem oldu¤u bildirildi.

ALBARAKA 7/24’LERDEN DÖV‹Z
HESABI OLANLARA MÜJDE

Müflteri memnuniyetine verdi¤i önemi
hizmetleri arac›l›¤› ile ön plâna ç›karan Al-
baraka Türk, ATM hizmetlerine yeni bir
halka daha ekledi. Bireysel Bankac›l›k
Müdürlü¤ü’nün konu ile ilgili yapt›¤› aç›k-
lamaya göre Albaraka Türk’te döviz hesa-
b› olan müflteriler, Albaraka 7/24’lerden
dolar ve euro çekebilecekler. 

Ülkemizde henüz yeni uygulama ala-
n› bulan bu hizmetin öncülerinden biri de
Albaraka Türk oldu. Günümüzde geliflen
ticarî iliflkiler çerçevesinde Türk Liras›
kadar döviz de önemli ölçüde kullan›m
alan› bulmaktad›r. Bu konu flimdiye ka-
dar özel döviz bürolar›yla çözülürken, ar-
t›k Albaraka Türk ATM’leri de konunun
çözümü için devrededir. 

VISA BUSINESS CARD AYRICALI⁄IN
YEN‹ ADI OLACAK

Hizmet zincirini her geçen gün art›r-
may› hedefleyen Albaraka Türk flirketler
için büyük kolayl›klar sunacak Business
Card hizmeti vermeye bafllad›. 

Business kart, flirketlere al›flverifller-
de büyük avantajlar sunacak. fiirketler
harcamalar›n› tek hesap üzerinden ya-
pabilecekleri için hesaplar›n› daha kolay
denetleyebilecekler. Bu flekilde, düzen-
leyecekleri kurumsal organizasyonlarda
ödemelerini daha kolay yapabilecekleri
gibi, ekstra indirim kazanma flans›na da
sahip olacaklar. Ayr›ca kulland›klar› ku-
rumsal finansman borçlar›n› da bu kart
sayesinde otomatik ödeme olarak öde-
yebilme flans› yakalayabilecekler. 

Ekonomik yaflam› kolaylaflt›r›c› ürün-
ler sunma hedefini devam ettiren Albara-
ka Türk, müflteri memnuniyetini öncelikli
hedefleri aras›na koymufltur.

ALBARAKA TÜRK ÇALIfiANLARI
GELENEKSEL BAHAR P‹KN‹⁄‹NDE
BULUfiTU

Bu y›l dördüncüsü düzenlenen Gele-
neksel “Albaraka Türk Bahar Piknik
Organizasyonu” 18 Haziran Cumartesi
günü Sar›yer Mehmet Akif Ersoy piknik
alan›nda düzenlendi. ‹stanbul’da artan
flube say›lar› ve Genel Müdürlük Birimle-
ri’ne yeni kat›lan arkadafllar›m›zla ço¤a-
lan personel say›s›na paralel olarak pik-
nik organizasyonuna kat›l›m geçen y›la
oranla daha yüksek düzeyde gerçekleflti. 

Animasyon ekibinin gösterileri ve kat›-
l›mc›larla beraber düzenledikleri yar›flma-
lar büyük ilgi gördü. Büyükler için düzen-
lenen yar›flmalar›n yan› s›ra küçük kat›-
l›mc›lar içinde çeflitli aktiviteler mevcuttu. 

Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Ad-
nan Büyükdeniz de organizasyonla ilgili
yapt›¤› aç›klamada “Bu y›l 4.sünü düzen-
ledi¤imiz bu etkinli¤imiz vas›tas›yla ‹s-
tanbul’un çeflitli bölgelerinde görev ya-
pan flube çal›flanlar›m›zla Genel Müdür-
lük çal›flanlar›m›z daha yak›ndan tan›fl-
ma f›rsat› bulmakta ve birbirlerini daha iyi
tan›maktad›rlar” dedi. 
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kültür-sanat

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

Düflüncesinde
Ekonomi,
Banka ve
Sigorta

Prof.Dr. M. Ahmet ez-Zerkâ ve Prof. Ahmed
Muhammed Abdülaziz En-Neccâr’›n iki konfe-
rans›ndan oluflan kitap Hayreddin Karaman’›n
çevirisi ve katk›s› ile okuyucuya sunuluyor.
(‹z Yay›nlar›, ‹stanbul, 2003)

Kitap Karaman’›n önsözü ile bafll›yor ve
kitapta bahsedilen faizsiz bankac›l›k deneme-
lerinden baflka iki denemeden de bu bölümde
k›saca bahsediliyor. Daha sonra sigorta konu-
sunda çeflitli alimlerin görüfllerine yer veriliyor
ve okuyucunun meseleye daha genifl bakma-
s› sa¤lan›yor. 

M›s›r Maliye Bakanl›¤› Sâb›k Müsteflar›
Neccâr’›n Cidde’de verdi¤i konferans; “‹slâm
Ülkelerinde ‹ktisadî ve ‹çtimâî Kalk›nma Stra-
tejisi Olarak Fâizsiz Bankalar” bafll›¤› alt›nda
befl konferanstan olufluyor. ‹flte birinci kitapta
Dr. Neccâr’›n vermifl oldu¤u befl konferans›n
metinleri yer almaktad›r. Neccâr’›n M›s›r’›n zi-
râî bölgelerinde fâizsiz bankalar kurma fikrini
ilk defa ortaya att›¤›n› ve daha sonra yapm›fl
oldu¤u faizsiz bankac›l›k denemelerinden ç›-
kard›¤› deneyim ve sonuçlar› bu bölümde gö-
rüyoruz. Müslümanlar›n ekonomik olarak
dünyadaki konumlar›ndan ve geliflmifl ülke
ekonomilerinden örnekler verdikten sonra M›-
s›r’da uygulad›¤› modeli anlat›yor. Daha son-
ra teknik ve içtimaî neticeleri yönünden du-
rum de¤erlendirmesi yap›yor. 

Kitab›n ikinci bölümünde ise “Sigorta Sis-
temi ve Sigorta Akdi” ad› alt›nda Prof.Dr. M.
Ahmed ez-Zerkâ’n›n Dimaflk Üniversitesi’nde
vermifl oldu¤u konferans›n metinleri yer al-
maktad›r. Zerkâ, sigortan›n ‹slâm dünyas›na
girmesi ve yap›lan ilk tetkikleri anlatt›ktan
sonra kendi görüfllerini anlat›yor. 

Kitab›n son bölümünde ise karfl› görüfller
ve münakaflalar yer al›yor. ‹slâm alimlerinin
yazd›klar› cevabî yaz›lar›n ve sunulan delille-
rin yer ald›¤› bölümde dînî aç›dan sigorta ko-
nusunun hiç de basit olmad›¤›n› görebiliyoruz.

Okuyucular›m›z isterlerse metinlerin ta-
mam›n› www.hayrettinkaraman.net sitesin-
den okuyabilirler. ■

Kitap Tan›t›m›: Aliflan Demirci, Ba¤c›lar fiube

SOLDAN SA⁄A
1) ‹stiklal Marfl›m›z›n yazar›  2) Telefon konuflmas›na bafllarken kullan›lan seslenme sözü – A¤z›
yayvan, dibi dar toprak kap – Karfl›laflmalarda rakip oyuncuya yap›lan kural d›fl› hareket  3) So¤anl› bir
süs bitkisi – Hiçbir zaman, hiçbir biçimde  4) Devlet Planlama Teflkilat› – Anlam – Prens ve prenseslere
verilen fleref unvan›  5) Bir zanaat› gere¤i gibi ö¤renmifl olan ve kendi bafl›na yapabilen kimse – Aç›k,
ortada, meydanda, herkesin içinde yap›lan – Tellür elementinin simgesi  6) ‹talya’n›n baflkenti – Bir
binek hayvan› – Bir nota – ‹nsan vücudunun d›fl yüzü, cilt  7) Bir kudret helvas› türü – Kahverengi tüylü
kabu¤u soyularak yenen yeflil renkli sulu meyve – (tersi) Lorentiyum elementinin simgesi  8) Bir de¤er
karfl›l›¤›nda bir mal› al›c›ya vermek – Dar, uzun ve hafif bir yar›fl kay›¤›, futa  9) Kan›n rengi – ‹sim –
Ba¤›r – B›rakma, ayr›lma  10) Tanr›’n›n birden çok oldu¤una inanma, Tanr›’ya ortak tan›ma, efl koflma
11) (tersi) Bir say› – Adale – bir bayan ad›  12) Tahtta hükümdar olmad›¤› zaman veya hükümdar›n
çocuklu¤u s›ras›nda devleti yöneten kimse – Er, onbafl› ve çavufllara verilen genel ad – ‹fllenmemifl
(madde)  13) (tersi) Atom numaras› 24 olan element – Pasak, leke – Bafll›ca içece¤imiz  14) ‹sim – Tanr›
buyruklar›n› yerine getirme – Yasaklama, izin vermeme  15) Âfl›ktafll›k, flört – Bir konuda direnme, ayak
direme, diretme, direnim – Karelere ayr›lm›fl zemin üzerinde on alt› taflla iki kifli aras›nda oynanan oyun.

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Gemilerde küçük makara – Herhangi bir korku veya düflünce ile bir fleyi yapmaktan uzak durmak,
içtinap etmek  2) (tersi) Terazi kefesi – Elips gibi iki simetri ekseni olan (simetrik e¤ri) – Uzakl›k anlat›r
– Bir nota  3) Hava veya suyun h›zla dönüp sütun biçiminde yükselmesiyle oluflan, alan› dar bir f›rt›na
çeflidi, burgaç, girdap – Bilen, bilici  4) Bir tür bal›k a¤›, serpme a¤ – Av köpe¤ine söylenen bir tür komut
5) ‹fl yapma veya yap›lan ifl – Al›nm›fl bir fleyi geri verme  6) Nal›n ve terli¤in aya¤› tutan üstteki meflin
bölümü – Sokak – Odunsu sapl›, kokulu bir bitki  7) Örümcek vb. hayvanlar›n salg›lar›yla oluflturduklar›
örgü – Eski Filistin’de bir kent – At›lgan, gözü pek, yi¤it, kabaday›, y›lmaz, kab›na s›¤maz – Bizmut
elementinin simgesi  8) Evren – ‹lenme, beddua – Bir de¤er karfl›l›¤›nda bir mal› al›c›ya vermek
9) ‹ridyum elementinin simgesi – K›rm›z› – Saka Türklerinin ünlü destan› – Ruscada evet  10) Süpürge
otu – Engel  11) Efsanelerde geçen, kendisi için efsaneler düzülen veya efsaneyi and›r›r nitelikte olan
– Tan›k  12) Otomobil yar›fl› – Bir ifli yapabilme gücü, erk, kudret  13) Bir erkek ismi – Bir fleyin
erebilece¤i uzakl›k, menzil – Olumsuzluk eki  14) Olmaktan emir – Oksijenli asitlerin alkollerle
birleflmesinden oluflan s›v›lara verilen ad – Rakam – Zehir  15) Esen olma durumu, sa¤l›k, afiyet,
s›hhat, selamet – Habefl piskoposlar›na verilen ad. 

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

Geçen say›m›zdaki bul-
macan›n çözümünü, do¤ru
olarak gönderen okuyucula-
r›m›z›n hediyeleri adreslerine
postalanm›flt›r.

* ‹dari ‹fller Müdürlü¤ü
Geçen say›m›zdaki bulmacan›n çözümü
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pratik bilgiler

AASSGGAARR ‹‹ ÜÜCCRREETT

UUyygguullaammaa SSüürreessii 1166 YYaaflfl››nn›› DDoolldduurrmmaamm››flfl 1166 YYaaflfl vvee ÜÜssttüü

01.01.2005 - 31.12.2005 415,80 YTL 488,70 YTL 

GGEEÇÇ‹‹CC‹‹ VV EERRGG‹‹ OORRAANNLLAARRII

KKuurruummllaarr VVeerrggiissii GGeelliirr VVeerrggiissii
YYIILL MMüükkeelllleeff lleerrii MMüükkeelllleefflleerrii

01.01.2005 % 30 % 20

AAMMOORR TT‹‹SSMMAANNAA TTAABB‹‹ ‹‹KKTT ‹‹SSAADD‹‹ KK IIYYMMEETTLLEERR‹‹ GG‹‹DDEERR YYAAZZAABB‹‹LLMMEE SSIINNIIRRII

VUK md. 313/3 480 YTL

GGEELL‹‹RR VVEERRGG‹‹SS‹‹ TTAARR‹‹FFEESS‹‹ (( GGVVKK  MMDD.. 110033 ))

22000055 YY ››ll›› ÜÜcc rreett GGeelliirrlleerriinnee UUyygguullaannaaccaakk GGeelliirr VVeerrggiissii OOrraannllaarr››

6.600 YTL'ye kadar % 15

15.000 YTL'nin 6.600 YTL'si için 990 YTL, Fazlas› % 20

30.000 YTL'nin 15.000 YTL'si için 2.670 YTL, Fazlas› % 25

78.000 YTL'nin 30.000 YTL'si için 6,420 YTL, Fazlas› % 30

78.000 YTL'den fazlas›n›n 78.000 YTL'si için 20.820 YTL, Fazlas› % 35

22000055 YY ››ll›› GGeell iirrlleerriinnee UUyygguullaannaaccaakk GGeelliirr VVeerrggiissii OOrraannllaarr›› 
((BBeeyyaannnnaammeellii mmüükkeelllleeff lleerr iiççiinn))

6.600 YTL'ye kadar % 20

15.000 YTL'nin 6.600 YTL'si için 1.320 YTL, Fazlas› % 25

30.000 YTL'nin 15.000 YTL'si için 3.420 YTL, Fazlas› % 30

78.000 YTL'nin 30.000 YTL'si için 7.920 YTL, Fazlas› % 35

78.000 YTL'den fazlas›n›n 78.000 YTL'si için 24.720 YTL, Fazlas› % 40

KK uurruummll aarr vveerrggii ssii OOrraann›› KKVV KK mmdd..2255 % 30

DDAAMMGGAA VVEERRGG‹‹SS ‹‹ OORRAANNLLAARRII

22000055 YYIILLII ‹‹ÇÇ‹‹NN BBAAZZII DDAAMMGGAA VVEERRGG‹‹SS‹‹ NN‹‹SSPPEETTLLEERR‹‹ VVEE MMAAKKTTUU TTUUTTAARRLLAARR

– Ücretlerde Binde 6

– Belli Paray› ‹htiva Eden Sözleflmeler, Taahhütnameler, 
Temliknameler, Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri Binde 7,5

– Kira Sözleflmeleri Binde 1,5

– Bilançolar 14,00 YTL

– Gelir Tablolar› 7,00 YTL

– ‹flletme Hesab› Özetleri / Serbest Meslek Hülasas› 7,00 YTL

‹‹HHBBAARR TTAAZZMM‹‹NNAATT II 

HHiizzmmeett SSüürreessii BBiillddiirriimm SSüürreessii TTaazzmmiinnaatt TTuuttaarr›› 

6 aydan az 2 hafta 2 haftal›k ücret

6 ay - 1,5 y›l aras› 4 hafta 4 haftal›k ücret

1,5 y›l - 3 y›l aras› 6 hafta 6 haftal›k ücret

3 y›ldan fazla 8 hafta 8 haftal›k ücret

SS..SS..KK..  PPRR‹‹MM OORRAANNLLAARRII
(( PPrriimmee TTaabbii  AAyyll››kk KKaazzaannçç  ÜÜzzeerriinn ddeenn))  

‹‹flflççii ‹‹flflvveerreenn 
HHiisssseessii %% HHiisssseessii %%

a) ‹fl Kazas› Meslek Hastal›¤› Primi - 1,5 - 7*

b) Hastal›k Sigortas› Primi 5 6

c) Anal›k Sigortas› - 1

d) Mallullük, Yafll›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi 9 11**

Prim Oranlar› Toplam› 14 19,5-25

Sosyal Güvenlik Destek Primi (Emekliler için)*** 7,5 22,5

‹flsizlik Sigortas› 1 2

* ‹flyerinin tehlike s›n›f›na göre prim oran› de¤iflmektedir.
** Yeralt› iflleri ile a¤›r, y›prat›c› ve zehirleyici ifllerde prim oran› % 22 olup, iflçi hissesi % 9,

iflveren hissesi ise % 13'dür.
*** Bu oranlar, 1.10.1990 tarihinden itibaren uygulanacakt›r.

SSSS KK SS‹‹GGOORRTTAA PPRR ‹‹MM‹‹NNEE EESS AASS KKAAZZAANNÇÇLLAARRIINN AALLTT VVEE ÜÜSSTT SSIINNIIRRLLAARRII

DDöönneemmii AAlltt SS››nn››rr›› ÜÜsstt SS››nn››rr››

01.01.2005 - 31.12.2005 488,70 YTL 3.176,70 YTL

‹‹fifiSS‹‹ZZLL‹‹KK SS‹‹GGOORRTTAASSII PPRR‹‹MM‹‹ OORR AANNLLAARRII

‹‹flflççiilliikk PPaayy›› ‹‹flflvveerreenn PPaayy›› DDeevvlleett PPaayy››

01.01.2005 ten itibaren % 1 % 2 % 1

YYAATT IIRRIIMM ‹‹NNDD‹‹RR‹‹MM‹‹

Ticari ve zirai kazançlar› bilanço esas›na göre tespit edilen 

(Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil) vergiye tabi mükelleflerin 
faaliyetlerinde kullanmak üzere ald›klar› veya imal ettikleri % 40
amortismana tabi iktisadi k›ymetleri için yararlanacaklar› 
yat›r›m indirimi oran›

‹ktisadi k›ymetin asgari sat›n alma veya imal bedeli 10.000 YTL

ÜÜCCRR EETTLL‹‹LLEERRDDEE YYEEMMEEKK BBEEDDEELL‹‹ ‹‹SS TT‹‹SSNNAASSII

YYüürrüürrllüükk ‹‹llggii GGeeççeerrllii HHaaddlleerr 

01.01.2005 ten itibaren GVK md. 23/8 7.50 YTL

KK IIDDEEMM TTAAZZMM‹‹NNAATT II TTAAVVAANNII

YY››ll›› DDöönneemm KK››ddeemm TTaazzmmiinnaatt›› TTaavvaann›› 

2005 01.07.2005 - 31.12.2005 1.727,15 YTL

2005 01.01.2005 - 30.06.2005 1.648,90 YTL

FFAATTUURRAA DDÜÜZZEENNLLEEMMEE SS IINNIIRR II VUK Md.232 480 YTL


