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Sa¤l›k hizmetlerini koruyucu he-
kimlik ve tedavi edici hekimlik diye
ikiye ay›rmak mümkün. ‹nsanlar has-
ta olmadan, onlar› hastal›ktan koru-
maya yönelik tedbirlerin tümüne ko-
ruyucu hekimlik dedi¤imiz gibi kifli
hasta olduktan sonra yap›lan tedavi-
lerin tümüne de tedavi edici hekimlik
diyoruz. fiahs›n ald›¤› bir ilaç tedavi
hizmeti oldu¤u gibi, yap›lan bir ame-
liyat veya tetkikde tedavi edici he-
kimlik bünyesindedir. Örne¤in çocuk
felci hastal›¤›nda sa¤l›k ocaklar›nda
a¤za 2 damla damlat›larak % 80 ci-
var› koruyuculuk temin eden afl› uy-
gulamas› bir koruyucu hekimlik hiz-
metidir. Çocuk felci hastalar›n›n tek-
rar topluma kazand›r›lmas› için yap›-
labilen tüm ilaç ve fizik tedavilerini
ise tedavi bünyesinde kabul edebili-
riz. Mesela ailelerin bir hekim (Aile
Hekimi) taraf›ndan meyilli hastal›kla-
r› konusunda bir haritas›n›n ç›kar›l-
mas› ve ona göre bir diyet ve yaflan-
t› önerilmesi, sigara kullan›m›ndan
uzak tutulmas›, ev flartlar›n›n bu ge-
netik hastal›klara göre kontrol edilip
ayarlanmas› da bir koruyucu hekim-
lik uygulamas›d›r.

Görüldü¤ü gibi koruyucu hekimlik
çok daha ucuz ve kolayd›r. Dünya
t›bb› gün be gün koruyucu hekimli¤e
yönelmektedir.

Afl›r› yemekten, sigaradan ve al-
kolden, rastgele beslenmeden ve
ilaç kullan›m›ndan uzak durulmas›,
mevsim flartlar›na göre korunma ve
ev flartlar›n›n, içilen suyun ve yafla-

n›lan ortam›n sa¤l›kl› olmas›n› sa¤la-
ma, sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan her türlü
ilaç ve tedaviden önemli koruyucu
hekimlik uygulamalar›d›r.

Yap›lan istatistikler yurdumuzda
yanl›fl ve gereksiz ilaç kullan›m›n›n
çok yayg›n oldu¤unu ve bunun ülke
ekonomisine çok ciddi yük getirdi¤i
kadar insanlar›n sa¤l›¤› için ise bafl-
l›bafl›na bir risk olufltu¤unu göster-
mektedir. Örne¤in gribal enfeksiyon
dahil bir çok hastal›¤›n antibiyotik
gerektirmedi¤ini biliyoruz. Baz› Akut
kar›n a¤r›s› vakalar›nda tetkik ve
muayene edilmeden kullan›lan rast-
gele a¤r› kesicilerin vucudun sinyal
sistemi olan a¤r›y› keserek apandisit

perforasyonu ve hatta ölümlere se-
bep olabildi¤ini görüyoruz.

Sa¤l›kta dönüflüm politikalar› çer-
çevesinde ülkemizde de gündemde
olan Aile Hekimli¤i uygulamalar›n›n
sa¤l›¤›m›zla ilgili yaflad›¤›m›z bu kefl-
mekeflin önüne geçmesini temenni et-
mekteyiz. Gerçekten ailenin sa¤l›kla
ilgili her probleminde kolayca ulaflabi-
lece¤i gerçek bir Aile Hekimi öncelikle
ailenin her türlü koruyucu hizmetlerini
organize edecek, aileyi bilinçlendirici
e¤itimler verecek, diyet ve beslenme-
lerini ayarlayacak ve en önemlisi de
hastal›klar›n›n % 80’ini herhangi bir
hastaneye müracaat etmeden tedavi
edecektir. ‹laçla tedavi edilemeyen
hastal›klarda veya tetkik gerekti¤inde
aileyi ilgili birimlere yönlendirecek, ge-
reksiz harcama ve eme¤e meydan
vermeyerek teflhis ve tedaviyi çabuk-
laflt›racak ve takipçisi olacakt›r. 

Ülkemizde Aile Hekimli¤i uygula-
malar› ivedilikle yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
Ülke baz›nda bafllamasa da herbirimi-
zin her konuda dan›flman›m›z oldu¤u
gibi mutlaka güvendi¤imiz bir hekimi-
miz olmal› ve her hususu önemsiz de-
meden dan›flarak hareket etmeliyiz.

Hasta olmadan sa¤l›¤›m›z›n k›y-
metini bilmeli, hasta olunca da ilgili
hekime müracaatla sadece gereken
ilaçlar› kullanmal›y›z. ‹laçlardan çok
bizi hastal›klara karfl› koruyacak ted-
birleri önemsemeli ve bu konuda e¤i-
timimizi artt›rmaya çal›flmal›y›z. ■

* Aile Hekimli¤i Uzman›, Albaraka Türk ‹flyeri Hekimi 

Sa¤l›kta dönüflüm politikalar› çerçevesinde ülkemizde de gündemde olan Aile Hekimli¤i uygulamalar›n›n
sa¤l›¤›m›zla ilgili yaflad›¤›m›z bu keflmekeflin önüne geçece¤ini temenni etmekteyiz.
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“‹sim dedi¤in nedir ki? Gül ismini takt›¤›m›z,
adland›rsayd›k da baflka türlü, kokmayacak

m›yd› ayn› nefasette?
Romeo, öyleyse Romeo olmasayd›n,
ayn› sevgili mükemmellik senin kalacakt›
ismin olmadan da. Romeo, geride b›rak ismini.
Sana ait olmayan o ismin yerine
beni, her fleyimle al.”

Juliet’i böyle konuflturmufl Willi-
am Shakespeare, rakip aileden ge-
len Romeo’ya duygular›n› açarken.
Ünlü flairin Romeo ve Jüliet’i ele
alan eserindeki temay› hepimiz bili-
riz. Önyarg›lar› aflan bir aflk›n önyar-
g›larca öldürülmesinin hikâyesidir
bu. Romeo, Juliet’in ailesi için bir
âfl›k de¤il, bir düflman demek.

‹nsanlar aras› iletiflimin temel ge-
reksinimlerinden biri, ortak bir isim
da¤arc›¤›n›n oluflmas›. Gül dedi¤i-
mizde güzel kokulu, dikenli bir çiçek
ça¤r›fl›m› toplumun ortak paydas› ol-
masa iletiflim imkânlar›m›z sadece o
an gösterebilece¤imiz fleylerle s›n›rl›
kalacakt›r.

Hakl› olarak, isimlerle ait oldukla-
r› nesneler aras›ndaki iliflkinin s›kl›k-
la bozulmamas› da gerekiyor. Tabii
olarak nesneler, duygular, durumlar-
la bu nesnelere, duygulara ve du-
rumlara konan isimler onlara yap›fl›p
kal›yor. ‹letiflim teorisinin önde gelen
teorisyenlerinden biri olan Marshall
McLuhan, birine konan bir ismin o ki-
flinin bir daha asla atlatamayaca¤›
bir darbe oldu¤unu bu sebeple iddia
eder. Zira isim ile varl›k aras›ndaki
yap›flkanl›k, insanlarda otomatik ön-
yarg›lara sebep oluyor. Belki de bu
yüzden Türkler çocuklar›na, onlar
kendilerini ispat edene kadar kal›c›
bir isim koymazlarm›fl. Her çocu¤un

kabiliyetleri ölçüsünde kendi ismini
bulmas›, nam›n› ona göre duyurma-
s› arzulan›rm›fl.

Geçti¤imiz y›l kabul edilen yeni
Bankac›l›k Kanunu ile bugüne dek
“Özel Finans Kurumu” olarak tan›d›-
¤›n›z, beraber çal›flmaktan memnuni-
yet duydu¤unuz, güvenle tasarruflar›-
n›z› yönlendirdi¤iniz kurumlar›n da
ad› de¤iflmifl oldu. Bundan böyle ye-
ni bir ismimiz var: “Kat›l›m Bankas›”.

Bilindi¤i gibi, kâr-zarar ortakl›¤›-
na dayal› bankac›l›¤›n Türkiye’ye
girdi¤i y›llarda, b›rak›n›z Türkiye’yi
uluslararas› platformlarda dahi, ya-
p›lan faaliyetin karfl›l›¤› olabilecek,
bir taraftan bu kurumlar›n mali arac›-
l›k ifllevini ifade edebilecek, di¤er ta-
raftan da kâr-zarar ortakl›¤›na daya-
l› bankac›l›k prensiplerini de yans›-
tabilecek bir isimlendirme mevcut
de¤ildi. O günkü flartlarda bu tür ku-

rumlara Türkiye’de “Özel Finans Ku-
rumu” ad› verildi.

Asl›nda halk›m›z bu ismi ve k›salt-
mas› olan “ÖFK” terimini oldukça be-
nimsemiflti. Bugün Türkiye’de kâr-za-
rar ortakl›¤›na dayal› bankac›l›k de-
nince akla “ÖFK” kavram› geliyor.
Ancak neticede kâr-zarar ortakl›¤›na
dayal› bankac›l›k yapan kurumlar›m›-
z›n ifllemleri Türkiye ile s›n›rl› de¤il.
Bu kurumlar›m›z yurtd›fl› bankalarla
çal›fl›yor, müflterilerinin ihracat, itha-
lat, kambiyo, yurtd›fl› yat›r›m ve fi-
nansman ifllemlerini gerçeklefltiriyor. 

Bu çerçevede “Kat›l›m Bankas›”
tabiri çok daha anlaml› bir ifade. Bu
kavram bir taraftan kâr-zarar ortakl›-
¤›na dayal› bankalar›n mali arac›l›k
ifllevine iflaret ederken, di¤er taraf-
tan da faizsiz fon toplaman›n esas›n›
oluflturan kat›l›m hesaplar›na gön-
dermede bulunuyor. Bu flekliyle bu

tabir, yurtd›fl›nda benzer faali-
yetlerde bulunan kurumlar›n da
benimseyebilece¤i bir isim ol-
maya namzet gözüküyor.

Bu anlamda “Özel Finans Ku-
rumu” tabiri yerine “Kat›l›m Ban-
kas›” teriminin kullan›lmas› bir
isim de¤iflikli¤inden ibarettir. Alba-
raka Türk, yeni Bankac›l›k Kanu-
nu’nun kabulünden sonra 2005
y›l› Aral›k ay›nda ola¤anüstü ola-
rak toplanan genel kurul vas›ta-
s›yla ismini Albaraka Türk Kat›l›m
Bankas› olarak de¤ifltirmifltir.

Bugüne kadar güvenle çal›fl-
t›¤›n›z kurumumuzda baflkaca
bir de¤iflikli¤in olmad›¤› husu-
sunda müflterilerimizi, yat›r›mc›-
lar›m›z› ve ortaklar›m›z› temin
etmek isteriz. ■

Hak Etmek
Nam›

Hak Etmek
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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Albaraka Türk’le
ilk tan›flmam›z 1985
y›l›nda idi. O zaman-
lar T. Emlak Banka-
s›’nda çal›fl›yorduk.
Faizsiz banka olarak
Özel Finans Kurum-
lar› kurulunca onlar-
la ilgimiz sadece bir
ifl olarak de¤il de
daha ileri boyutlarda
idi. K›smet oldu bun-
lardan birine girip
çal›flma imkân› bul-
duk. Bu bizi çok
mutlu etti. Halen de
bu kurumlarda çal›fl-
man›n bir imkân, bir imtiyaz oldu¤unu
düflünürüz. Özellikle de Albaraka
Türk’te çal›flman›n.

Bu kurumlar› sadece kendimiz
aç›s›ndan de¤il; sosyal, kültürel, eko-
nomik ve toplumsal aç›dan bir imkân
olarak görmek gerekir. Zira inanc›m›z
ve hayat anlay›fl›m›z›n ete kemi¤e
bürünmesinin bir zeminidir buralar.
Dolay›s›yla bu kurumlara katma de-
¤er sa¤layarak hayat bulmalar›n›, ba-
flar›l› olmalar›n› ve kökleflerek gele-
ce¤e tafl›nmalar›n› temin etmek de
olay›n görev boyutudur. Bu savsakla-
namaz, ertelenemez ve unutulamaz
bir görevdir, bir fluurdur.

Bu duygu ve düflüncelerle Alba-
raka Türk’te 1986 bafl›ndan 1991 so-

nuna kadar çal›flt›k. Bu tarihte ku-
rumdan ayr›l›p 1992 ile 1995 aras›
serbest ticaret ve müflavirlik yapt›k-
tan sonra 1996 bafl›nda tekrar Alba-
raka Türk’te çal›flmaya bafllad›k.
‹kinci kez ifle bafllamam›zda bu ku-
rumlarla ilgili bir tak›m düflünceler ol-
mas›n›n etkisi olmufltur. Zira bu ku-
rumlardan ayr›lsak da buralardan
asla kopamay›z. Çünkü hayat›m›z›n
bir parças›d›r buralar, ister çal›flal›m
ister çal›flmayal›m.

‹nsan bir kurumda çal›fl›p ayr›l›n-
ca ona d›flardan daha farkl› bak›yor.
Bir de o kurumu kendi kurumu gö-
rünce onun daha iyi geliflmesi ve
serpilmesini istiyor. Bu u¤urda elin-
den ne gelirse yapmak istiyor. Bir de;

buna her çal›flt›¤›
kuruma katma de-
¤er sa¤lamak ve
çal›flt›¤› sürece bu-
nu sürdürüp kal›c›
bir iz b›rakmak flu-
uru, bir niflane b›-
rakmak iste¤i bizi
dürtükledi. Biz de
Albaraka Türk’e
ikinci kez girip ça-
l›flmaya bafllay›nca
bu kurumlara nas›l
katk› sa¤layabiliriz
diye düflünmeye
bafllad›k.

Bu duygu ve
düflüncelerle afla¤›daki iki proble-
min çözülmesi gerekti¤ine kanaat
getirdik.

* ‹lk problem Finans Kurumlar›n-
daki “Gecikme Problemi” idi. 

Bu sorunla ilgili bir çözüm olufl-
turduk. Bu çözümün nirengi noktas›
faiz almadan gecikme problemini
çözmekti. Bunun için “Kâr Mahrumi-
yeti”ni daha bafltan konuflarak, ya-
zarak ba¤lamak ve bunu bir sand›¤a
almak. Bu amaçla “Ceza ve Daya-
n›flma” adl› bir sand›¤›n kurulmas›n›
önerdik.

* ‹kinci problem Özel Finans Ku-
rumu isminin oluflturdu¤u problemdi.

Tarihçesi
Kat›l›m Bankac›l›¤›

Tarihçesi

T E M E L H A Z I R O ⁄ L U *

Özel Finans Kurumu kavram› bizi
gerçekten tam olarak izah etmiyor-
du. Özellikle de yurt d›fl› iliflkilerde
kurumlar›n banka olarak alg›lanma-
lar›nda ciddi sorunlar ç›kmaktayd›.
Bu noktada bir çözüm üretmek gere-
kiyordu. Biz de “Özel Finans Kuru-
mu” yerine “Kat›l›m Bankas›” ismini
önerdik. Bu isim etraf›nda Albaraka
Türk’te pek çok tart›flma yapt›k.

Bu arada 1999 y›l› içinde Banka-
lar Kanunu’nda bir tak›m de¤ifliklik-
ler yap›l›yordu. Biz de bunu f›rsat bi-
lip ifli kökünden çözecek “Kat›l›m
Bankas›” isminin yeni kanunda yer
almas›n› istedik. O zamanki Genel
Müdürümüz Osman Akyüz Beye bu
ismi yasaya koydurmas› için çabala-
mas› konusunda ›srarc› olduk. O da
“Hiç kimsenin bilmedi¤i bir fleyi ben
nas›l önereyim, bu ismi kabul et-
mezler Kat›l›m Bankac›l›¤› kavram›-
n› iflleyip gelifltirelim, kamuya mal
edelim, belki o zaman kabul eder-
ler”, dedi.

Biz de bunun üzerine Albaraka
Türk taraf›ndan yay›nlanan Bereket
adl› bültende “Bankac›l›kta yeni bo-
yut: Kat›l›m Bankac›l›¤›” adl› bir yaz›
haz›rlad›k. Bu yaz›y› gelifltirmek ve
konuyu daha iyi ortaya koyabilmek
için bu konulardaki maharetini bildi¤i-
miz o zamanki D›fl ‹fller Müdürümüz
Mehmet Emin Özcan beyden yaz›ya
katk›s›n› istedik. Gerçekten de onun
katk›s›yla söz konusu yaz› Bereket
Dergisi’nin 9 nolu K›fl 2000 say›s›nda
yay›nland›.(1) Bu yaz› çok olumlu tep-
kiler ald›. Özellikle de kurum d›fl›n-
dan. Ayr›ca Yeni fiafak Gazetesi’nin
01.01.2003 tarihli bask›s›nda “Özel
Finans Kurumlar› veya Kat›l›m Ban-
kac›l›¤›” adl› bir yaz› yazd›k.(2)

Özet olarak söyledi¤imiz flu idi:

“FA‹ZS‹Z BANKACILIKDA AD-
LANDIRMA VE TANIM SORUNU”

Türkiye’de bankalar›n d›fl›nda ka-
lan tasarruflar›n 50 Milyar dolar›n
üzerinde oldu¤u tahmin edilmekte-
dir. ÖFK’lar›n tahmini potansiyelin
henüz % 7’sine ulaflabildi¤i göz önü-

ne al›nd›¤›nda, bu tarz bankac›l›¤›n
yeterince tan›t›lamad›¤› ve hedef kit-
lesine tam olarak ulaflamad›¤›, bir
flekilde tan›yanlar›n ço¤unun da
do¤ru olarak alg›lamad›¤› söylenebi-
lir. Kan›m›zca bunun önemli bir ne-
deni, bu tür bankac›l›¤a verilen adla-
r›n sistemin temel özelliklerini ve
farkl›l›klar›n› tam ve do¤ru biçimde
ifade etmeyiflidir. Kâr ve zarara kat›l-
ma esas›na göre çal›flan bankac›l›¤›
ifade etmek için kullan›lan kavramla-
r› irdeleyecek olursak;

– Faizsiz Bankac›l›k (Interest-
Free Banking): Klasik bankac›l›kta

oran› önceden belirlenmifl faiz karfl›-
l›¤›nda al›nan mevduat›n faiz karfl›l›-
¤› ihtiyaç sahiplerine ödünç olarak
verilmesi sözkonusu oldu¤una göre,
faiz yerine tasarruf sahibinin sonuca
kat›lmas›n› öngören bankac›l›¤› ta-
n›mlamak için, faizin olmad›¤›n› vur-
gulamak maksad›yla, sisteme “Faiz-
siz Bankac›l›k” denmifltir. Oysa bu
kavram, ad›ndan da anlafl›laca¤› gi-
bi, olumsuz (negatif) bir kavram olup
neyin olmas› gerekti¤inden ziyade
neyin olmamas› gerekti¤ini ifade
eder. Nitekim, faizin alternatifi faiz-
sizlik de¤il, kârd›r. Kald› ki, iktisat bi-
limindeki faiz kavram›yla dinimizce
yasak say›lan riba kavram›n›n birebir

örtüflüp örtüflmedi¤i de ciddi bir tar-
t›flma konusudur. 

– ‹slâmî Bankac›l›k (Islamic
Banking): Literatürde kâr ve zarara
kat›lma esas›na göre çal›flan banka-
c›l›¤› tan›mlamada kullan›lan en yay-
g›n ve en bilinen kavramlar›n bafl›n-
da gelmektedir. Bu modelin ilk defa
Müslüman iktisatç›lar taraf›ndan or-
taya konmas› ve Ortado¤u’dan dün-
yaya yay›lmas›, ‹slâmî Bankac›l›k
olarak an›lmas›nda önemli rol oyna-
m›flt›r. Ancak ‹slâm Ekonomisi, ‹slâ-
mî Sigorta gibi ekonominin, sigorta-
c›l›¤›n ve bankac›l›¤›n ‹slâm ile bir-
likte an›lmas›, belki de ‹slâm ad›na
yap›lan yanl›fllar›n en büyü¤üdür.
Her fleyden önce, ‹slâm; esaslar›,
geçmifli ve gelece¤iyle bütün za-
manlar› kuflatan ve yeryüzündeki
tüm insanlar› muhatap alan yüce di-
nimizin güzel ad›d›r. Ayr›ca, ‹slâm di-
ninin temel kaynaklar›nda ne bir
banka modelinden ne de bir sigorta
flirketinden söz edilmektedir. Haks›z
kazanca, sömürüye ve adaletsizli¤e
yol açmayan, dolay›s›yla ‹slâm›n te-
mel ilkeleriyle çeliflmeyen, her iktisa-
di giriflimin bafl›na ‹slâm kelimesini
koyarak ifade etmek ne kadar an-
lams›zsa, ‹slâmî Bankac›l›k tabiri de
o kadar anlams›zd›r. 

– Özel Finans Kurumu: Kâr ve
zarara kat›lma esas›na göre yap›lan
bankac›l›k, Türkiye’de mevzuata
Özel Finans Kurumu olarak girmifltir.
Bu kavram, kastetti¤i bankac›l›¤› ifa-
de etmekten çok uzak oldu¤u gibi,
yanl›fl ça¤r›fl›mlara da neden olmak-
tad›r. Bu yanl›fl anlafl›lmalardan biri-
si, bu kurumlar›n leasing, faktöring,
vb. flirketlerle kar›flt›r›l›p bir banka gi-
bi alg›lanmamas›d›r. Bir di¤eri ise
içinde geçen “Özel” kelimesinden
dolay›, sanki di¤er mali kurumlardan
farkl› olarak ayr›cal›kl› muamele gö-
ren, himaye edilen, bu yüzden hak-
s›z rekabet yapt›¤› düflünülen özel
kurulufllar olarak alg›lanabilmesidir.
Özel Finans Kurumlar› (ÖFK’lar), bu
tür eksik ve yanl›fl de¤erlendirmeler
sonucu zaman zaman gerek bas›n-

Özel Finans Kurumlar›’n›n isimlerinin de¤iflmesi ve Kat›l›m Bankas› ad›n› almalar›yla ilgili de¤iflim
süreci çok yak›n bir zaman önce tamamland›. Ad› de¤iflen ve ilkeleri ayn› olan Kat›l›m Bankalar› bu yeni

unvanla buluflmalar›n›n arka plan›n› bu yaz›m›zda irdelemek istedik. 

Bankam›z›n ilk flubelerinden olan Konya fiubemizin aç›l›fl›nda yöneticiler-
imizle yerel devlet erkan› bir arada
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mesiyle birlikte di¤er etkenlerin ön
plana ç›kmaya bafllad›¤› görülmek-
teydi. Kâr marjlar›n›n tampon olarak
görev imkân› kalmam›fl, afla¤›ya
do¤ru fiyat kat›l›¤› belirginleflmeye
bafllam›flt›. Dahas› uluslararas› kon-
jonktürde ciddi dengesizliklerin oldu-
¤una dair sinyaller de geliyordu. Bu
flartlar alt›nda daha yüksek bir he-
def, hem topluma aç›klanabilir, hem
de flimdilerde ekonomi yönetiminin
iflini kolaylaflt›r›rd›.

Enflasyonda fiyat kat›l›¤› ve mali-
yet unsuru Nisan ay›nda da kendini
göstermiflti. May›s ay› bu dinamikle-
rin üzerine iki etkiyi daha ekledi; dö-
viz kurlar›ndaki art›fl ve beklentiler.
Döviz kurlar›ndaki art›fl›n fiyatlara
yans›mas›, normalde daha uzun bir
süre al›r. Ancak flunu da gayet iyi bi-
liyoruz ki, dalgalanmalar›n baflla-
mas›yla birlikte birçok flirket ya
“bekle, gör” politikas› güdüp fiyat
aç›klamaz olmufl ya da öngörüle-
meyen riskleri s›n›rland›racak ölçü-
de yüksek fiyatlar ilan etmiflti. So-
nuç itibariyle May›s ay›nda reel
ekonomideki ifllem hacminde
önemli ölçüde bir daralma yafland›-
¤›n› tahmin edebiliriz. Her halükâr-
da oluflan fiyat art›fllar›n›n kal›c›
olup olmad›¤›n› öngörmek flimdiden
mümkün de¤il.

Enflasyondan tedirgin oldu¤u
aç›kça belli olan Merkez Bankas›,

ola¤anüstü toplad›¤›
Para Politikas› Kuru-
lu ile faiz oranlar›n›
1,75 puan artt›rd›.
Çok ciddi bir tepki
bu. Kimileri bu hare-
keti, Merkez Banka-
s›’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›
vurgulamas› olarak
de¤erlendirirken, bir
k›s›m yat›r›mc› bu
hareketin asl›nda bir
panik emaresi oldu-
¤unu öne sürdü. Her
halükârda Merkez
Bankas›’n›n amac›-
n›n enflasyonda
menfi beklentileri k›r-

mak oldu¤unu tahmin edebiliriz.
Bu arada kamu harcamalar›n›n

kontrol alt›na al›naca¤› da ifade edil-
di. Burada da, bugüne dek gösterilen
performans ortalama, karar al›c› için
muazzam oldu¤undan dolay› bu ke-
sim çok da önemsemiyor küçük sap-
malar›. Kald› ki, May›s ay› içinde büt-
çe fazla bile verdi. Bütçe disiplininin
kayboldu¤u iddialar›, büyük ölçüde
gerçe¤i yans›tmayan bir iddia.

Di¤er sorunlar ise zaten uzunca
bir müddettir devam ediyor ve bunla-
r›n hallinin ortodoks politikalarla de¤il,
ancak yap›sal reformlarla mümkün
oldu¤u art›k iyice anlafl›lm›fl durum-
da. Dalgalanmalar sayesinde kurlar›n
bir miktar artmas› ve s›cak paran›n
ateflinin bir miktar al›nm›fl olmas› ise,

ekonomi içindeki bas›nc› hafifleterek
asl›nda herkesin “bir flekilde olsa da
rahatlasak” dedi¤i türden bir düzelt-
meyi temin etmifl oldu. Netice itibariy-
le bugünün Türkiye’si, kamu borçlu-
luk seviyesi, kur rejimi ve rezervleriy-
le geçmifline nispetle krizlere çok da-
ha dayan›kl›.

Tüm bunlara ra¤men dalgalanma-
lar›n k›sa bir müddet içinde dengeye
oturaca¤› beklentisinin gerçekleflme-
si, iki alanda yaflanacak geliflmelere
ba¤l›: D›fl piyasalar ve iç istikrar.

D›fl piyasalar önemli, çünkü esas
itibariyle dalgalanman›n sebebi ulus-
lararas› sermaye hareketleri. Her
fleyden önce uluslararas› ticarette kü-
resel dengesizlikler tedirgin edici bo-
yutlara ulaflm›fl durumda. Bir taraftan
ABD’nin bütçe ve cari dengesinde ar-
t›k muazzam boyutlara ulaflm›fl olan
çifte aç›¤›, di¤er yanda baflta petrol
üretici ülkeler ve Çin olmak üzere pek
çok ülkede oluflan devasa cari fazla-
lar, kurlar ve faizler üzerinde hat›r›
say›l›r bask›lar oluflturuyor. Öte yan-
dan enerji, hammadde ve varl›k fiyat-
lar›ndaki afl›r› art›fllara ra¤men düflük
say›labilecek bir küresel enflasyon
ortam›nda tesis edilen büyüme süre-
cinin ne ölçüde sa¤l›kl› ve sürdürüle-
bilir oldu¤una yönelik flüpheler dillen-
diriliyor bir müddettir. OECD ve IMF
gibi kurulufllar›n son zamanlarda s›k-
l›kla telaffuz ettikleri bu dengesizlik-
ler, uluslararas› likiditeyi giderek daha
oynak bir zemine tafl›yor.

K›fltan henüz ç›km›fl ekono-
mimizin bahar›nda tam da dallar
çiçek açm›flken, May›s ay›nda
geç bir kocakar› f›r-
t›nas›na yakaland›
meyve verecek diye
bekledi¤imiz a¤aç-
lar. May›s ay› içinde
art arda gelen dal-
galar, döviz kurunu
% 18’in üzerinde
f›rlatm›fl, düfltü¤ü
için sevinilen faiz oran-
lar›n› birkaç puan yukar› çekmifl ve
en nihayet enflasyon oranlar› da, ay-
n› gerekçe ile olmasa da ayn› dö-
nemde, ciddi oranda artt›. ‹lk iki dal-
gan›n ard›ndan küçük toparlanmalar,
ard›ndan artç› dalgalarla gelen daha
küçük çapl› hareketlenmeler, sonra
yeniden durulmalar derken ilk dalga-
n›n üzerinden bir ay geçmifl olmas›-
na ra¤men ufukta hâlâ net bir den-
geye ulafl›lmad›¤› anlafl›l›yor.

Öncelikle neler oldu¤unu çok iyi
anlamam›z gerekiyor. ‹çeride laiklik
ve Dan›fltay’a yap›lan menfur sald›r›
m› tetikledi bu süreci? Yoksa “elimiz-
de olmayan gerekçelerle yay›n›m›za
ara” m› verdik? Komplocu s›cak pa-
rac›lar›n m› oyununa geldik, yoksa
biz ettik de biz mi bulduk? Enflasyo-
nun Nisan ay›nda kardelen çiçe¤i gi-
bi yatt›¤› yerden bafl›n› kald›rmas›
m›yd› her fleyin sebebi, cari aç›k m›
gelip nihayet çatt› kap›m›za?

Bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› dakikalarda
‹MKB 100 endeksi, 32 bin direnci de-
nen psikolojik s›n›r› yukar›dan afla¤›-
ya do¤ru zorlamaktayd›. Oysa ayn›
endeks Mart bafl›nda 48 bini hedef-
leyerek doludizgin yukar› t›rman›yor-
du. Öte yandan son bir y›ld›r 1 lira 35
kuruflun üzerine ç›k›p ç›kmamakta
karars›z kalan dolar, ilk dalgan›n ar-
d›ndan 1,45 liray› benimser gibi gö-
rünmüfl, ama ikinci dalga ile 1,52’ye
kadar ç›kt›ktan sonra 1,50’ye geri
dönmüfltü. fiu s›ralarda ise ABD’den
gelen faiz art›r›m› sinyalleri ile yeni-
den 1,62 s›n›r›n› zorlad›ktan sonra
1,60 civar›na oturma konusunda te-
reddüt ediyor. Tüm bunlar daha bir
gün önce AB ile ilk fasl›n kapand›¤›
ve müzakere sürecinin resmen bafl-
lad›¤› yönündeki müspet haberlere
ra¤men yaflan›yordu. Grafiklerde bir

yukar›, bir afla¤› seyreden çizgilerin
bundan sonra durulup durulmaya-
ca¤›n› zaman gösterecek. Ancak

yine de genel beklenti
bundan sonra tüm
fiyatlar›n yeni bir
platforma oturaca¤›
yönünde. 

Bu beklenti, as-
l›nda sa¤lam temel-
lere oturuyor. Nisan
ve May›s aylar› enf-

lasyonu yüksek ç›km›fl
ve kamu harcamalar› y›l›n ilk üç ay›n-
da tahminlerin üzerinde gerçekleflmifl
olsa bile, cari aç›k hâlihaz›rdaki en
ciddi tehdit olarak ekonominin üzerin-
de sallanan Demokles’in k›l›c› olarak
dursa dahi, yüksek büyüme perfor-
mans›na ra¤men iflsizlik ve bölgesel
eflitsizlik yayg›n ve müzmin bir sorun
olarak devam ediyor olsa da, bugü-
nün Türkiye’sinde temel ekonomik
dengeler s›hhatli gözüküyor.

Gerçekten de May›s ay› enflas-
yon verileri rahats›z edici bir sürecin
iflaretlerini veriyordu sanki. Ancak flu
da bir gerçek ki, 2006 y›l›n›n enflas-
yon hedefi, hedefin belirlendi¤i dö-
nemdeki veriler ›fl›¤›nda dahi olduk-
ça iddial›yd›. Zira Türkiye’de enflas-
yon sürecini belirleyen beklentilerin
k›r›lmas› ve döviz kurlar›ndan enflas-
yona geçiflkenlik gibi unsurlarda
önemli bir mesafe al›nm›flsa da, enf-
lasyonun tek haneli oranlara gerile-
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‹ç istikrara gelince burada da iki unsuru göz önünde tutmak gerekiyor. Bunlardan ilki, ekonominin bu sürece

tepkisi. Henüz içeride tasarruf sahipleri ve yat›r›mc›lar›n Türk Liras›’ndan dövize geçmedi¤ini görüyoruz.
Bu müspet bir iflaret. Yine bu çerçevede artan kurlar›n cari dengeyi rahatlataca¤› tahmin ediliyor.

‹nsanlar aras› iletiflimin temel
gereksinimlerinden biri, ortak bir isim
da¤arc›¤›n›n oluflmas›. Gül dedi¤imizde
güzel kokulu, dikenli bir çiçek ça¤r›fl›m›
toplumun ortak paydas› olmasa iletiflim
imkânlar›m›z sadece o an...

3 Nam› Hak Etmek

Güzel sanatlar içinde etkisi en
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Dragon’dan
(ejderhadan)
gelmektedir. Dragon
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Mimar Sinan’›n eserlerinin tabiî
ve mimarî çevre ile uyumuna özel-
likle dikkat çekiyorsunuz. Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda, modern flehirle-
rin durumu, hiç de iç aç›c› de¤il.
Mimari uyumsuzlu¤un, çirkinli¤in
bize mahsus tezahürleri hakk›nda
neler düflünüyorsunuz?

Mimar Sinan’›n çevreyle uyuma
gösterdi¤i özen yaflad›¤› ça¤ kültü-
rünün oldu¤u kadar geçmiflin de bir
yans›mas›d›r. Yüksek seviyede bir
çevre bilincinin mevcut olmad›¤› du-
rumda zaten gerçek bir mimarl›k sa-

nat›n›n vücut bulmas› düflünüle-
mez; tarih boyunca da hiç mümkün
olmam›flt›r. 

Bir abidenin çevresi ile iliflkisinin
iki zaman boyutu vard›r. Bunlardan
birincisi güncel çevre flartlar›n›, ikinci-
si ise gelece¤i içerir. Eserin tasar›m›-
n› etkileyen, belirleyen verilerle, o
çevreye yap›n›n kat›l›m› neticesinde
ileride vücuda getirilecek mimari olu-
flumlar›n bu yap›dan nas›l etkilenece-
¤i gibi hususlar birlikte de¤erlendirilir.

Günümüzde, büyük abidelerin
çevresindeki yeni mimari giriflimler,

bu kültür varl›klar›n› gerekti¤ince an-
layarak biçimlendirilmemektedir. Mo-
dernitenin yaratt›¤› duyars›zl›k sonu-
cunda flehirlerde vahfli seviyesizlik or-
tamlar› oluflmufltur. Ülkemiz, insanl›k
tarihinin çok özel sivil mimari dokula-
r›ndan oluflan ve çeflitli ölçekteki abi-
deler ile bir kere daha tezyin edilen
‘güzel’ flehirlere sahipti. Ancak, kültü-
rel birikimden yoksun mühendislerin
birbirlerine dik yollar çizerek olufltur-
duklar› gridlerle bu kültür dokular›
vahflice tahrip edilmifltir. Ayr›ca, hiçbir
mant›kl› temeli olmayan, ço¤unlukla
gayrimeflru spekülatif amaçlarla al›-
nan, yap›laflma yo¤unlu¤unu art›rma
kararlar›, son bir as›rl›k flehirleflme
sürecimizi, kültürel bir seviyesizlik ve
toplumsal ahlaki çöküntü batakl›¤›na
saplam›flt›r. Bu kültürel ve sosyolojik
kirlilik flehirlerimizin her noktas›nda
kendisini aç›kca göstermektedir.

Sanayi devriminden sonra ma-
kinelerin, motorlu tafl›tlar›n haya-
t›m›za girifli, mimarl›k anlay›fl›n›
da de¤ifltirdi. Teknolojik geliflme-
lerin yol açt›¤› mimarînin olumlu
ve olumsuz yönleri hakk›nda neler
söyleyebilirsiniz?

Amerikal› sosyolog L. Mumford,
1946 y›l›nda “flehirlerimizde bundan

Mimar Sinan Üzerine
Turgut Canveser ile

Mimar Sinan Üzerine

30 y›l evvel yürüyerek 20 dakikada,
at arabas› ile 10 dakikada gidebildi-
¤imiz yerlere flimdi saatte 150 mil h›z
yapan motorlu araçlar ile yaklafl›k bir
saatte gidebiliyoruz,” diye yazmak-
tayd›. Mumford, çözüme araçlar ile
de¤il insana göre flehir tasar›m› sis-
tematikleri ile ulafl›labilece¤ini ifade
etmekteydi.

Dünyadaki geliflmelerden pek
fazla da haberdar olmayan teknok-
ratlar ve politikac›lar›n flehirlerimiz-
deki çöküflün esas mesebbibi olduk-
lar› aflikard›r.

“Ümmetimin zevali kötü alimler ile
kötü emirlerden olacakt›r”, fleklindeki
peygamber hikmetinin do¤rulu¤unu
yaflamakta oldu¤umuz trajedi ile
hergün tekrar ve tekrar görüyoruz. 

fiehir hakk›nda do¤ru bilgilere
sahip olmayan politikac›lar, flehre
zarar verecek sloganlarla halk› flart-
land›rarak iktidara geldiklerinde
Hz. Peygamberimiz’in “Hükümdar›n
iyisi alimin aya¤›na giden, alimin kö-
tüsü hükümdar›n aya¤›na gidendir”,
fleklindeki Hadis-i fierif’inin tam ter-
sine, bu evrensel do¤ruyu çi¤neyen
bir tav›r içerisinde tayin ettikleri emir-
kulu teknisyenlerin bilgisizce ald›kla-
r› kararlar ile flehirlerimizi tahrip et-
mekte, çocuklar›m›z›n gelece¤ini ka-
rartmaktad›rlar. 

E¤er, ‹stanbul’u çok merkezli bir
metropol olarak planlamazsan›z, 10
köprü ve 3 tüp geçit infla etseniz de;
yüzlerce kilometre uzunlu¤unda 4
fleritli, insanl›k d›fl› tünel yollar açsa-
n›z da ulafl›m sorununu çözemezsi-
niz. Sadece, ‹stanbul gibi bir nadide
flehri tahrip etti¤inizle kal›rs›n›z. 

Çok katl› yap›lar ve toplu konut
uygulamalar›; asgarî bar›nma ihti-
yaçlar›n› karfl›laman›n ötesine ge-
çerek bireylerin, ailelerin, çocuk-
lar›n bütün dinlenme, e¤lenme,
spor ve sanat ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yacak bir zenginli¤e kavuflturula-
bilir mi? Dünyada bu yönde aray›fl
ve uygulamalar var m›?

‹stanbul’da yap›lan Habitat Konfe-
rans›’nda, önümüzdeki yar›m as›rl›k
dönemde meydana gelecek büyük nü-

fus art›fl›yla bugün 6 milyar olan dün-
ya nüfusunun 10 milyara ulaflaca¤›,
flehir nüfusunun ise 8 milyar olaca¤›
fleklindeki demografik bulgular çerçe-
vesinde, Türkiye’de de 40 sene içinde
flehirlerde takriben 60-75 milyon insan
için konut infla etmek mecburiyeti ile

karfl› karfl›ya kalaca¤›m›z hususu or-
taya konmufl bulunmaktad›r.

Konutun, yap›y› oluflturan bütün
parçalar›n sanayi taraf›ndan üretilip,
müstakbel kullan›c›n›n da kat›l›m›yla
hafif parçalar ile gerçeklefltirilen bir
montaj ameliyesi ile elde edilmesi

halinde, böylesi önemli bir meselenin
çözümünün sa¤lanabilece¤i Habitat
Konferans›’nda ortaya konmufltu.

Benzer bir konut üretim sürecine
ait geleneksel yaklafl›m ve yap› tek-
nolojisi ile meydana gelmifl tarihi fle-
hirlerimizi yok ederek, bu teknikler
yerine Bat› Avrupa’n›n sömürgeci ül-
kelerinin sömürgelerinden temin et-
tikleri paralarla bir israf ekonomisinin
ürünü olarak iki as›r boyunca uygula-
d›klar› konut üretim tekniklerini Tür-
kiye’ye geliflme ad›na ithal ettik.

Az yo¤un villa yerleflmelerinin
pahal› altyap› harcamalar›, çok katl›
binalar›n yap› teknolojisinden do¤an
maliyet yüksekliklerinden kaynakla-
nan israf›n devam ettirilmesine kesin
olarak imkân olmayacakt›r. Bu paha-
l› ve israfa yol açan uygulamada ›s-
rar edildi¤i sürece toplumun genifl
kesimleri sefalet mahallelerinde ya-
flamaya mahkum kalacakt›r. Bu fela-
ketli durumun bertaraf edilmesi an-
cak, 1930’lu y›llara kadar varl›¤›n›
sürdürmüfl olan Osmanl› yo¤un-ufkî
flehirleflme yaklafl›m›n›n ve konut
üretiminin sanayileflme yolu ve ha-
yata geçirilmesi ile baflar›labilir.

Ayr›ca, iki as›rd›r apartmanlarda
yaflayan Frans›z flehir halk›n›n 1965
y›l›nda yap›lan bir ankette % 68’inin
bir iki katl› bahçeli evlerde oturmay›
istemeleri, halk›n›n büyük k›sm›n›n
apartman hayat›na al›flm›fl oldu¤u
zannedilen bir ülkede dahi böyle bir
tercihi ortaya koymalar› neticesinde
bu ülkenin konut politikalar›n›n göz-
den geçirilmesine yol açm›flt›r. 

Di¤er taraftan, 50 sene evveline
kadar bir iki katl› evlerden oluflan fle-
hirlere sahip ülkemizde flehir halk›n›n
tercihlerini anlamak için 1980-83 y›l-
lar› aras›nda yap›lan bir araflt›rma
Türkiye flehir halk›n›n % 83’ünün 1-2
katl› evlerde oturmay› tercih etti¤ini
ortaya ç›karm›flt›r. Müteahhitlik firma-
lar›n›n kâr alan› olarak gelifltirilmekte
olan çok katl› yap›lar üretmek; bir yer-
den sonra hem halk›n talebine karfl›
bir giriflim olmak sebebi ile hem de ik-
tisadî, teknolojik, do¤al sebeplerle,
meselâ depremin sebep olaca¤› y›-
k›mlarla imkâns›z hâle gelecektir.

Güzel sanatlar içinde etkisi en kapsaml› olan› flüphesiz mimarl›kt›r. Edebiyat eseri, okuyucular›; müzik,
dinleyicileri; resim, heykel, tiyatro, dans ve sinema, izleyicileri etkiler ve bütün bunlarla iliflki kurmak da,
iliflkiyi koparmak da ço¤u kez iste¤e ba¤l›d›r. Oysa medenî insan, öteden beri mimarî eserle ister istemez iç
içedir. Mimarl›¤›n; din, siyaset, bilim ve ekonomi gibi temel toplumsal kurumlarla ilgisi de, öteki sanatlara

oranla daha yo¤un ve s›k›d›r. Modern Bat› uygarl›¤›n›n getirdi¤i pek çok fley gibi, mimarî de sorgulanmaya
muhtaçt›r. Ülkemizin seçkin ve bilge mimarlar›ndan Turgut Cansever ile yapt›¤›m›z bu söyleflinin

bu sorgulamaya de¤erli bir katk› olaca¤›n› umuyoruz. 

R Ö P O R TA J :  A L ‹ fi A N D E M ‹ R C ‹ *
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‹mzal› yaz›larda belirtilen görüfller sadece söz
konusu yazarlar›n fikirlerini ifade eder.

GBizdenBizden Güneflin içimizi ›s›tt›¤› bu s›cak günlerin ay-
d›nl›¤›nda tüm dostlar›m›za merhaba. 

Dergimizin bu say›s›nda yer alan yaz›lar›
sizlerle paylaflma fasl›na geçmeden önce yeni
bir görev de¤iflikli¤inden bahsetmek istiyorum.
Dergimizin Yaz› ‹flleri Sorumlulu¤u görevini ye-
ni bir ismin, Bankam›zda Baflekonomist unva-
n›yla görev yapan Melikflah Utku beyefendinin
üstlendi¤ini bildirmek isterim. Say›n Utku ayn›
zamanda günlük bir gazetede ç›kan köfle yaz›-
lar›yla da asl›nda ço¤umuzun aflina oldu¤u bir
isim. Her zaman övündü¤ümüz ve “farkl›l›k”
olarak da vurgulad›¤›m›z entelektüel kimli¤imi-
ze önemli katk›lar yapacak bir is-
min dergimize de yeni ufuklar
açaca¤›n› umuyoruz. 

Dergimize, k›sa bir süre önce
isim de¤iflikli¤ine giden sektörümü-
zün, bu de¤iflikli¤e gitmesine neden
olan tarihi gerekliliklerine ›fl›k tutan bir
yaz›yla bafllad›k. ‹lk defa Bankam›z ta-
raf›ndan telaffuz edilen ve “Bereket” say-
falar›na tafl›narak fikrî altyap›s› oluflturu-
lan “Kat›l›m Bankac›l›¤›” ifadesi, sektörün
tamam›n› tan›mlayan bir isim haline gelmifl-
tir. Bu süreci anlatan “Kat›l›m Bankac›l›¤› Ta-
rihçesi” isimli yaz›m›z› de¤erlendirmelerinize
sunuyoruz. Ayn› zamanda Nihat Boz taraf›n-
dan kaleme al›nan ve bu isim de¤iflikli¤inin hu-
kuki boyutunu gözler önüne seren “Kat›l›m
Bankac›l›¤›’na ‹liflkin Hukukî Düzenlemeler”
isimli yaz›m›z›n da, bu de¤iflikli¤i gerekli k›lan
süreç kadar önemli oldu¤unu düflünüyoruz. 

“Dalgal› Sularda Ekonomi”; Melikflah Ut-
ku’nun kaleme ald›¤›, son dönemde ekonomide
yaflanan dalgalanmalarla ilgili ekonomik bir de-
¤erlendirme yaz›s›. Bildi¤iniz gibi Türk ekono-
misi son dönemde yine en önemli gündem ko-
numuz oluverdi. Dünya ekonomisinde yaflanan
de¤iflikliklere ba¤l› borsa hareketleri, faiz ve dö-
vizde yaflanan s›cak geliflmeler, ekonomi ha-

berlerini manflet haber seviyesine ç›kart›verdi.
Say›n Utku’nun yaz›s›, yaflanan tüm bu gelifl-
melere genel bir de¤erlendirme yaz›s› olarak
sayfalar›m›zda.

Mimar Sinan... Albaraka Türk yay›nlar›ndan
ç›kan ve mimarinin büyük üstad› Turgut Canse-
ver taraf›ndan kaleme al›nan kitab›m›z kitapç›-
larda yerini ald›. Ald›¤›m›z geri dönüfller, Alba-
raka Türk ad›na bizlere k›vanç veriyor. ‹flte say-
falar›m›zda bu kitapla ilgili iki ürün yer ald›. ‹lki
Yusuf Arma¤an taraf›ndan kaleme al›nan tan›-
t›m yaz›s› di¤eri ise Aliflan Demirci taraf›ndan
haz›rlanan “Turgut Cansever Röportaj›”. Her
ikisini de zevkle okuyaca¤›n›z› umuyorum.

Ve Albaraka Türk yay›nlar›ndan ç›kan ilk göz
a¤r›m›z “Hicaz Demiryolu Foto¤raf Albümü” ile
ilgili sevindirici bir geliflme. Amerika ve ‹srail da-
hil olmak üzere dünyan›n bir çok ülkesinden ta-
lep edilen bu kitab›m›z art›k sergi teklifleri alma-

ya bafllad›. ‹stanbul Belediyesi ve Kültür A.fi.
taraf›ndan organize edilen “fiam’da ‹stan-

bul Günleri” etkinlikleri kapsam›nda söz
konusu kitab›m›zda yer alan foto¤rafla-

r›n fiam istasyonunda sergisi gerçek-
leflti. Sergiyi takip eden arkadafl›m›z

Ekrem fiahin’in “fiam ‹zlenimleri” isimli
yaz›s›n› da sayfalar›m›zda bulabilirsiniz.

‹flyeri Hekimimiz Saim fiendil’in “Koru-
yucu Hekimlik ve Aile Hekimli¤i”

isimli yaz›s›n›, Maltepe fiube mü-
dürümüz Birol Yergök’ün “Dra-
gon’dan Süreyya Pafla’ya Maltepe”
isimli yaz›s›n› ve Genel Müdürümüz

Dr. Adnan Büyükdeniz’in objektifinden
yans›yan “Dünyadan ‹nsan Manzaralar›” isimli
foto¤raf›n› ilerleyen sayfalar›m›zda görebilirsiniz. 

Çevirdi¤iniz her sayfan›n gönül ba¤›m›zda
yeni bir halka olmas› temennisiyle. ■

Temel HAZIRO⁄LU
Genel Yay›n Yönetmeni
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“‹sim dedi¤in nedir ki? Gül ismini takt›¤›m›z,
adland›rsayd›k da baflka türlü, kokmayacak

m›yd› ayn› nefasette?
Romeo, öyleyse Romeo olmasayd›n,
ayn› sevgili mükemmellik senin kalacakt›
ismin olmadan da. Romeo, geride b›rak ismini.
Sana ait olmayan o ismin yerine
beni, her fleyimle al.”

Juliet’i böyle konuflturmufl Willi-
am Shakespeare, rakip aileden ge-
len Romeo’ya duygular›n› açarken.
Ünlü flairin Romeo ve Jüliet’i ele
alan eserindeki temay› hepimiz bili-
riz. Önyarg›lar› aflan bir aflk›n önyar-
g›larca öldürülmesinin hikâyesidir
bu. Romeo, Juliet’in ailesi için bir
âfl›k de¤il, bir düflman demek.

‹nsanlar aras› iletiflimin temel ge-
reksinimlerinden biri, ortak bir isim
da¤arc›¤›n›n oluflmas›. Gül dedi¤i-
mizde güzel kokulu, dikenli bir çiçek
ça¤r›fl›m› toplumun ortak paydas› ol-
masa iletiflim imkânlar›m›z sadece o
an gösterebilece¤imiz fleylerle s›n›rl›
kalacakt›r.

Hakl› olarak, isimlerle ait oldukla-
r› nesneler aras›ndaki iliflkinin s›kl›k-
la bozulmamas› da gerekiyor. Tabii
olarak nesneler, duygular, durumlar-
la bu nesnelere, duygulara ve du-
rumlara konan isimler onlara yap›fl›p
kal›yor. ‹letiflim teorisinin önde gelen
teorisyenlerinden biri olan Marshall
McLuhan, birine konan bir ismin o ki-
flinin bir daha asla atlatamayaca¤›
bir darbe oldu¤unu bu sebeple iddia
eder. Zira isim ile varl›k aras›ndaki
yap›flkanl›k, insanlarda otomatik ön-
yarg›lara sebep oluyor. Belki de bu
yüzden Türkler çocuklar›na, onlar
kendilerini ispat edene kadar kal›c›
bir isim koymazlarm›fl. Her çocu¤un

kabiliyetleri ölçüsünde kendi ismini
bulmas›, nam›n› ona göre duyurma-
s› arzulan›rm›fl.

Geçti¤imiz y›l kabul edilen yeni
Bankac›l›k Kanunu ile bugüne dek
“Özel Finans Kurumu” olarak tan›d›-
¤›n›z, beraber çal›flmaktan memnuni-
yet duydu¤unuz, güvenle tasarruflar›-
n›z› yönlendirdi¤iniz kurumlar›n da
ad› de¤iflmifl oldu. Bundan böyle ye-
ni bir ismimiz var: “Kat›l›m Bankas›”.

Bilindi¤i gibi, kâr-zarar ortakl›¤›-
na dayal› bankac›l›¤›n Türkiye’ye
girdi¤i y›llarda, b›rak›n›z Türkiye’yi
uluslararas› platformlarda dahi, ya-
p›lan faaliyetin karfl›l›¤› olabilecek,
bir taraftan bu kurumlar›n mali arac›-
l›k ifllevini ifade edebilecek, di¤er ta-
raftan da kâr-zarar ortakl›¤›na daya-
l› bankac›l›k prensiplerini de yans›-
tabilecek bir isimlendirme mevcut
de¤ildi. O günkü flartlarda bu tür ku-

rumlara Türkiye’de “Özel Finans Ku-
rumu” ad› verildi.

Asl›nda halk›m›z bu ismi ve k›salt-
mas› olan “ÖFK” terimini oldukça be-
nimsemiflti. Bugün Türkiye’de kâr-za-
rar ortakl›¤›na dayal› bankac›l›k de-
nince akla “ÖFK” kavram› geliyor.
Ancak neticede kâr-zarar ortakl›¤›na
dayal› bankac›l›k yapan kurumlar›m›-
z›n ifllemleri Türkiye ile s›n›rl› de¤il.
Bu kurumlar›m›z yurtd›fl› bankalarla
çal›fl›yor, müflterilerinin ihracat, itha-
lat, kambiyo, yurtd›fl› yat›r›m ve fi-
nansman ifllemlerini gerçeklefltiriyor. 

Bu çerçevede “Kat›l›m Bankas›”
tabiri çok daha anlaml› bir ifade. Bu
kavram bir taraftan kâr-zarar ortakl›-
¤›na dayal› bankalar›n mali arac›l›k
ifllevine iflaret ederken, di¤er taraf-
tan da faizsiz fon toplaman›n esas›n›
oluflturan kat›l›m hesaplar›na gön-
dermede bulunuyor. Bu flekliyle bu

tabir, yurtd›fl›nda benzer faali-
yetlerde bulunan kurumlar›n da
benimseyebilece¤i bir isim ol-
maya namzet gözüküyor.

Bu anlamda “Özel Finans Ku-
rumu” tabiri yerine “Kat›l›m Ban-
kas›” teriminin kullan›lmas› bir
isim de¤iflikli¤inden ibarettir. Alba-
raka Türk, yeni Bankac›l›k Kanu-
nu’nun kabulünden sonra 2005
y›l› Aral›k ay›nda ola¤anüstü ola-
rak toplanan genel kurul vas›ta-
s›yla ismini Albaraka Türk Kat›l›m
Bankas› olarak de¤ifltirmifltir.

Bugüne kadar güvenle çal›fl-
t›¤›n›z kurumumuzda baflkaca
bir de¤iflikli¤in olmad›¤› husu-
sunda müflterilerimizi, yat›r›mc›-
lar›m›z› ve ortaklar›m›z› temin
etmek isteriz. ■

Hak Etmek
Nam›

Hak Etmek
D R .  A D N A N  B Ü Y Ü K D E N ‹ Z

G e n e l  M ü d ü r



ALBARAKA TÜRK4

kat›l›m bankalar›kat›l›m bankalar›

Albaraka Türk’le
ilk tan›flmam›z 1985
y›l›nda idi. O zaman-
lar T. Emlak Banka-
s›’nda çal›fl›yorduk.
Faizsiz banka olarak
Özel Finans Kurum-
lar› kurulunca onlar-
la ilgimiz sadece bir
ifl olarak de¤il de
daha ileri boyutlarda
idi. K›smet oldu bun-
lardan birine girip
çal›flma imkân› bul-
duk. Bu bizi çok
mutlu etti. Halen de
bu kurumlarda çal›fl-
man›n bir imkân, bir imtiyaz oldu¤unu
düflünürüz. Özellikle de Albaraka
Türk’te çal›flman›n.

Bu kurumlar› sadece kendimiz
aç›s›ndan de¤il; sosyal, kültürel, eko-
nomik ve toplumsal aç›dan bir imkân
olarak görmek gerekir. Zira inanc›m›z
ve hayat anlay›fl›m›z›n ete kemi¤e
bürünmesinin bir zeminidir buralar.
Dolay›s›yla bu kurumlara katma de-
¤er sa¤layarak hayat bulmalar›n›, ba-
flar›l› olmalar›n› ve kökleflerek gele-
ce¤e tafl›nmalar›n› temin etmek de
olay›n görev boyutudur. Bu savsakla-
namaz, ertelenemez ve unutulamaz
bir görevdir, bir fluurdur.

Bu duygu ve düflüncelerle Alba-
raka Türk’te 1986 bafl›ndan 1991 so-
nuna kadar çal›flt›k. Bu tarihte ku-

rumdan ayr›l›p 1992 ile 1995 aras›
serbest ticaret ve müflavirlik yapt›k-
tan sonra 1996 bafl›nda tekrar Alba-
raka Türk’te çal›flmaya bafllad›k.
‹kinci kez ifle bafllamam›zda bu ku-
rumlarla ilgili bir tak›m düflünceler ol-
mas›n›n etkisi olmufltur. Zira bu ku-
rumlardan ayr›lsak da buralardan
asla kopamay›z. Çünkü hayat›m›z›n
bir parças›d›r buralar, ister çal›flal›m
ister çal›flmayal›m.

‹nsan bir kurumda çal›fl›p ayr›l›n-
ca ona d›flardan daha farkl› bak›yor.
Bir de o kurumu kendi kurumu görün-
ce onun daha iyi geliflmesi ve serpil-
mesini istiyor. Bu u¤urda elinden ne
gelirse yapmak istiyor. Bir de; buna
her çal›flt›¤› kuruma katma de¤er
sa¤lamak ve çal›flt›¤› sürece bunu

sürdürüp kal›c› bir iz
b›rakmak fluuru, bir
niflane b›rakmak is-
te¤i bizi dürtükledi.
Biz de Albaraka
Türk’e ikinci kez gi-
rip çal›flmaya baflla-
y›nca bu kurumlara
nas›l katk› sa¤laya-
biliriz diye düflün-
meye bafllad›k.

Bu duygu ve
düflüncelerle afla-
¤›daki üç konunun
üzerine gidilmesi
gerekti¤ine kanaat
getirdik.

* ‹lk olarak Bereket kelimesinin
bizi ve yapt›¤›m›z ifli daha iyi tan›m-
layaca¤› düflüncesiyle Albaraka Türk
Özel Finans Kurumu A.fi. yerine Be-
reket Finans Kurumu A.fi. ismini
önerdik. 

* ‹kinci konu Finans Kurumlar›n-
daki “Gecikme Problemi” idi. 

Bu sorunla ilgili bir çözüm olufl-
turduk. Bu çözümün nirengi noktas›
faiz almadan gecikme problemini
çözmekti. Bunun için “Kâr Mahrumi-
yeti”ni daha bafltan konuflarak, ya-
zarak ba¤lamak ve bunu bir sand›¤a
almak. Bu amaçla “Ceza ve Daya-
n›flma Sand›¤›” adl› bir sand›¤›n ku-
rulmas›n› önerdik.

Tarihçesi
Kat›l›m Bankac›l›¤›

Tarihçesi

T E M E L H A Z I R O ⁄ L U *

Bankam›z›n ilk flubelerinden olan Konya fiubemizin aç›l›fl›nda
yöneticilerimizle yerel devlet erkan› bir arada

Özel Finans Kurumlar›’n›n isimlerinin de¤iflmesi ve Kat›l›m Bankas› ad›n› almalar›yla ilgili de¤iflim
süreci çok yak›n bir zaman önce tamamland›. Ad› de¤iflen ve ilkeleri ayn› olan Kat›l›m Bankalar› bu yeni

unvanla buluflmalar›n›n arka plan›n› bu yaz›m›zda irdelemek istedik. 
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* Üçüncü konu Özel Finans Kuru-
mu isminin oluflturdu¤u problemdi.

Özel Finans Kurumu kavram› bizi
gerçekten tam olarak izah etmiyor-
du. Özellikle de yurt d›fl› iliflkilerde
kurumlar›n banka olarak alg›lanma-
lar›nda ciddi sorunlar ç›kmaktayd›.
Bu noktada bir çözüm üretmek gere-
kiyordu. Biz de “Özel Finans Kuru-
mu” yerine “Kat›l›m Bankas›” ismini
önerdik. Bu isim etraf›nda Albaraka
Türk’te pek çok tart›flma yapt›k.

Bu arada 1999 y›l› içinde Banka-
lar Kanunu’nda bir tak›m de¤ifliklik-
ler yap›l›yordu. Biz de bunu f›rsat bi-
lip ifli kökünden çözecek “Kat›l›m
Bankas›” isminin yeni kanunda yer
almas›n› istedik. O zamanki Genel
Müdürümüz Osman Akyüz Beye bu
ismi yasaya koydurmas› için çabala-
mas› konusunda ›srarc› olduk. O da
“Hiç kimsenin bilmedi¤i bir fleyi ben
nas›l önereyim, bu ismi kabul et-
mezler Kat›l›m Bankac›l›¤› kavram›-
n› iflleyip gelifltirelim, kamuya mal
edelim, belki o zaman kabul eder-
ler”, dedi.

Biz de bunun üzerine Albaraka
Türk taraf›ndan yay›nlanan Bereket
adl› bültende “Bankac›l›kta yeni bo-
yut: Kat›l›m Bankac›l›¤›” adl› bir yaz›
haz›rlad›k. Bu yaz›y› gelifltirmek ve
konuyu daha iyi ortaya koyabilmek
için bu konulardaki maharetini bildi¤i-
miz o zamanki D›fl ‹fller Müdürümüz
Mehmet Emin Özcan beyden yaz›ya
katk›s›n› istedik. Gerçekten de onun
katk›s›yla söz konusu yaz› Bereket
Dergisi’nin 9 nolu K›fl 2000 say›s›nda
yay›nland›.(1) Bu yaz› çok olumlu tep-
kiler ald›. Özellikle de kurum d›fl›n-
dan. Ayr›ca Yeni fiafak Gazetesi’nin
01.01.2003 tarihli bask›s›nda “Özel
Finans Kurumlar› veya Kat›l›m Ban-
kac›l›¤›” adl› bir yaz› yazd›k.(2)

Özet olarak söyledi¤imiz flu idi:

FA‹ZS‹Z BANKACILIKDA
ADLANDIRMA VE TANIM SORUNU

Türkiye’de bankalar›n d›fl›nda ka-
lan tasarruflar›n 50 Milyar dolar›n
üzerinde oldu¤u tahmin edilmekte-
dir. ÖFK’lar›n tahmini potansiyelin

henüz % 7’sine ulaflabildi¤i göz önü-
ne al›nd›¤›nda, bu tarz bankac›l›¤›n
yeterince tan›t›lamad›¤› ve hedef kit-
lesine tam olarak ulaflamad›¤›, bir
flekilde tan›yanlar›n ço¤unun da
do¤ru olarak alg›lamad›¤› söylenebi-
lir. Kan›m›zca bunun önemli bir ne-
deni, bu tür bankac›l›¤a verilen adla-
r›n sistemin temel özelliklerini ve
farkl›l›klar›n› tam ve do¤ru biçimde
ifade etmeyiflidir. Kâr ve zarara kat›l-
ma esas›na göre çal›flan bankac›l›¤›
ifade etmek için kullan›lan kavramla-
r› irdeleyecek olursak;

– Faizsiz Bankac›l›k (Interest-
Free Banking): Klasik bankac›l›kta

oran› önceden belirlenmifl faiz karfl›-
l›¤›nda al›nan mevduat›n faiz karfl›l›-
¤› ihtiyaç sahiplerine ödünç olarak
verilmesi sözkonusu oldu¤una göre,
faiz yerine tasarruf sahibinin sonuca
kat›lmas›n› öngören bankac›l›¤› ta-
n›mlamak için, faizin olmad›¤›n› vur-
gulamak maksad›yla, sisteme “Faiz-
siz Bankac›l›k” denmifltir. Oysa bu
kavram, ad›ndan da anlafl›laca¤› gi-
bi, olumsuz (negatif) bir kavram olup
neyin olmas› gerekti¤inden ziyade
neyin olmamas› gerekti¤ini ifade
eder. Nitekim, faizin alternatifi faiz-
sizlik de¤il, kârd›r. Kald› ki, iktisat bi-
limindeki faiz kavram›yla dinimizce
yasak say›lan riba kavram›n›n birebir

örtüflüp örtüflmedi¤i de ciddi bir tar-
t›flma konusudur. 

– ‹slâmî Bankac›l›k (Islamic
Banking): Literatürde kâr ve zarara
kat›lma esas›na göre çal›flan ban-
kac›l›¤› tan›mlamada kullan›lan en
yayg›n ve en bilinen kavramlar›n
bafl›nda gelmektedir. Bu modelin ilk
defa Müslüman iktisatç›lar taraf›n-
dan ortaya konmas› ve Ortado-
¤u’dan dünyaya yay›lmas›, ‹slâmî
Bankac›l›k olarak an›lmas›nda
önemli rol oynam›flt›r. Ancak ‹slâm
Ekonomisi, ‹slâmî Sigorta gibi eko-
nominin, sigortac›l›¤›n ve bankac›l›-
¤›n ‹slâm ile birlikte an›lmas›, belki
de ‹slâm ad›na yap›lan yanl›fllar›n
en büyü¤üdür. Her fleyden önce, ‹s-
lâm; esaslar›, geçmifli ve gelece¤iy-
le bütün zamanlar› kuflatan ve yer-
yüzündeki tüm insanlar› muhatap
alan yüce dinimizin güzel ad›d›r. Ay-
r›ca, ‹slâm dininin temel kaynakla-
r›nda ne bir banka modelinden ne
de bir sigorta flirketinden söz edil-
mektedir. Haks›z kazanca, sömürü-
ye ve adaletsizli¤e yol açmayan,
dolay›s›yla ‹slâm›n temel ilkeleriyle
çeliflmeyen, her iktisadi giriflimin
bafl›na ‹slâm kelimesini koyarak ifa-
de etmek ne kadar anlams›zsa, ‹s-
lâmî Bankac›l›k tabiri de o kadar an-
lams›zd›r. 

– Özel Finans Kurumu: Kâr ve
zarara kat›lma esas›na göre yap›lan
bankac›l›k, Türkiye’de mevzuata
Özel Finans Kurumu olarak girmifltir.
Bu kavram, kastetti¤i bankac›l›¤› ifa-
de etmekten çok uzak oldu¤u gibi,
yanl›fl ça¤r›fl›mlara da neden olmak-
tad›r. Bu yanl›fl anlafl›lmalardan biri-
si, bu kurumlar›n leasing, faktöring,
vb. flirketlerle kar›flt›r›l›p bir banka gi-
bi alg›lanmamas›d›r. Bir di¤eri ise
içinde geçen “Özel” kelimesinden
dolay›, sanki di¤er mali kurumlardan
farkl› olarak ayr›cal›kl› muamele gö-
ren, himaye edilen, bu yüzden hak-
s›z rekabet yapt›¤› düflünülen özel
kurulufllar olarak alg›lanabilmesidir.
Özel Finans Kurumlar› (ÖFK’lar), bu
tür eksik ve yanl›fl de¤erlendirmeler
sonucu zaman zaman gerek bas›n-
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da gerekse kamuoyunda haks›z ve
mesnetsiz suçlamalarla karfl› karfl›-
ya kalmaktad›rlar. Öte yandan, bu
tabir literatürde yer almad›¤› için,
ÖFK’lar özellikle uluslararas› piyasa-
larda kendilerini ifade etmede olduk-
ça ciddi zorluklar yaflamaktad›rlar. 

SONUÇ VE B‹R ÖNER‹
Görüldü¤ü üzere, daha önce s›k-

ça gündeme getirdi¤imiz gibi mev-
cut kavramlar ve tabirler, kâr ve za-
rara kat›lmay› esas alan bankac›l›k
sistemini tam ve do¤ru olarak ifade
edememektedir. Oysa, bir fleyin
do¤ru anlafl›labilmesi her fleyden
önce do¤ru ifade edilmesine ba¤l›-
d›r. Ayr›ca, ifadenin aç›k ve
sade olmas›, herkes tara-
f›ndan kolayca benimsen-
mesini ve anlafl›lmas›n›
sa¤lar. Öyleyse, önce bu
tür bankac›l›¤›n karakteris-
tik özelliklerini ortaya koy-
mak gerekir. 

Bir kere, bu sistemde
tasarruf sahiplerinden kâra
ve zarara kat›lma esas›na
göre fon toplanmaktad›r.
Buna göre, tasarruf sahibi-
ne anapara güvencesi ve-
rilmedi¤i gibi, oran› önce-
den belli bir getiri taahhü-
dünde de bulunulmamak-
tad›r. Baflka bir deyiflle, ta-
sarruf sahibi, bankaya bir
nevi ortak olmakta ve klasik banka-
c›l›ktan farkl› olarak sonuca kat›l-
maktad›r. Tasarruf sahibi-banka ilifl-
kisi, klasik bankac›l›ktaki mudi-ban-
ka iliflkisinden tamamen farkl›d›r ve
bariz vasf› kat›l›mc›l›¤›d›r. Bu iliflki
tarz› sadece bu tür bankac›l›kta söz
konusudur. ‹kincisi, kâra ve zarara
kat›lmay› esas alan bankac›l›kta,
toplanan fonlar›n kulland›r›lmas›nda
da sonuca kat›lma vard›r. Bu tür
bankac›l›kta her ne kadar kurumsal
finansman deste¤i (üretim deste¤i),
bireysel finansman deste¤i ve finan-
sal kiralama (leasing) yöntemleri,
uygulamada, proje baz›nda kâr ve

zarara kat›lma yöntemine göre daha
a¤›rl›kl› ise de, teoride nihai hedef,
kâra ve zarara kat›lma yöntemiyle fi-
nansman›n bask›n hale gelmesidir.
Dolay›s›yla toplad›¤› fonlarda ta-
sarruf sahibini sonuca ifltirak etti-
ren banka, bu kez kulland›rd›¤›
fonda kendisi giriflimciyle birlikte
sonuca kat›lmaktad›r. Yani, proje-
nin gerçekleflmesinden sonra ortaya
ç›kan neyse (kâr veya zarar), ona
raz› olmaktad›r. Üçüncüsü, kâra ve
zarara kat›lma esas›na göre çal›flan
bankalar, her türlü bankac›l›k hiz-
metini vermektedirler. Bu özellik,
bunlar›n klasik bankalarla olan ortak
özelli¤idir. Dördüncüsü, gerçek

ekonomi, verimli ekonomi ve kay›tl›
ekonomi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda reel
sektör noktas›nda, herkesi sürece
kat›l›ma davet eden, bir ölçüde zor-
layan bir yap›ya sahiptirler. Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda bunlar, akl› bafl›n-
da herkesin özellikle kamunun ve
devletin her kesiminin kesinlikle
desteklemesi gereken kurumlard›r.
(Mevduat›n krediye dönüflme oran›-
n›n ticari bankalarda % 40, Kat›l›m
Bankalar›’nda ise % 80 olmas› son
derece manidard›r).

‹flte bu dört temel özelli¤i ihtiva
edecek yeni bir kavram gelifltirmek
zorunday›z. Bu çerçevede kanaati-

mizce iki isim gündeme gelebilir; 1.
Kat›l›m Bankas›, 2. Finans Kurumu. 

Bizim önerimiz, KATILIM BAN-
KACILI⁄I’d›r. 

Kat›l›m Bankac›l›¤› kavram›n›n iki
önemli özelli¤i bulunmaktad›r. Birin-
cisi, aç›k, anlafl›l›r, sade ve k›sa ol-
mas›; ikincisi, kâr ve zarara kat›lma-
y› esas alan bankac›l›¤› tam ve do¤-
ru olarak ifade etmesidir. Teklif etti¤i-
miz bu kavram›n literatüre girmesi ve
gerekli de¤ifliklikler yap›larak mev-
zuatta KATILIM BANKACILI⁄I ad›y-
la yer almas›n›n, ça¤dafl ve insani
bir model oldu¤una, kâr ve zarara
kat›lmay› esas alan bankac›l›¤a kat-
k› sa¤layaca¤› görüflünü her zaman

tafl›d›k. 
Kat›l›m Ban-

kac›l›¤›’ndan um-
du¤umuz bafll›ca
yararlar flu flekilde
s›ralanabilir; 

– Öncelikle,
isimlendirmeden
kaynaklanan ve
sistemin sa¤l›kl›
ifllemesini engelle-
yen kar›fl›kl›klar ve
olumsuzluklar gi-
derilecektir. Aç›k,
sade, telaffuzu ko-
lay ve anlafl›labilir
oldu¤u için “Kat›-
l›m Bankac›l›¤›”
denilince herkes

bunun ne anlama geldi¤ini kolayca
ve do¤ru olarak anlayabilecektir.
Böylece, sistemin daha etkin ve ve-
rimli çal›flmas› sa¤lanacakt›r. 

– Kat›l›m Bankac›l›¤› birlefltirici
ve bütünlefltirici bir anlam tafl›d›¤›n-
dan, Kat›l›m Bankalar› toplumun bü-
tün kesimlerini kucaklayarak çeflitli
nedenlerle klasik bankac›l›k sistemi-
nin d›fl›nda kalm›fl tasarruflar› eko-
nomiye kazand›r›labileceklerdir. Bu
amaçla, hedef kitlesine çeflitli tan›t›m
araçlar›yla eskisinden daha kolay
ulafl›labileceklerdir. 

– Bir ülkenin kalk›nmas› tasarruf-
lar›n yat›r›mlara dönüflmesiyle olur.

Türkiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i Genel Sekreteri Osman Akyüz 
bas›n toplant›s›nda isim de¤iflikli¤inin gerekçelerini aç›klarken
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Ülkemizde ise reel sektörün iflletme
ve yat›r›m sermayesi aç›¤› ciddi bo-
yutlarda olup, bankac›l›k kesiminin
kaynaklar› bu ihtiyac› tek bafl›na kar-
fl›lamaktan uzakt›r. Mali plasman
yapmayan Kat›l›m Bankalar›, tasar-
ruf sahiplerinden kat›l›mc› anlay›flla
toplayacaklar› fonlar›n tamam›n› reel
sektörün finansman›na yine kat›l›mc›
anlay›flla tahsis ederek ülke ekono-
misinin kalk›nmas›na daha fazla hiz-
met edeceklerdir. 

– Ülke ekonomisinin önemli bir
sorunu da baz› iktisadi faaliyetlerin
kay›t alt›na al›namamas›d›r. Kat›-
l›m Bankac›l›¤›n›n yayg›nlaflmas›,
kay›t d›fl› ekonominin daralmas›na
yol açacakt›r. Çünkü, faturas›z mal
alanlar ve satanlar Kat›l›m Banka-
c›l›¤›’n›n imkânlar›ndan yararlana-
bilmek için kay›t alt›na girecekler-
dir. Böylelikle, Devlet, Kat›l›m Ban-
kalar›’n›n faaliyetleri sonucu daha
fazla vergi toplayabilecektir. 

– Kat›l›m Bankac›l›¤› kavram›
birlefltirici oldu¤u kadar, dinamik,
at›l›mc› ve geliflmeye aç›k bankac›-
l›¤› da ifade etmektedir. Kat›l›m
Bankac›l›¤›, bu yeni ruh ve heye-
canla mali sektöre öncülük görevini
de üstlenecektir. Toplumsal daya-
n›flmay›, yard›mlaflmay› ve paylafl-
may› esas alan bu yeni bankac›l›k
anlay›fl›, bar›fl ve kardeflli¤in pekifl-
mesinin simgesi olacakt›r.

Sonuç olarak bu tan›mlama ile
birlikte, bankac›l›k sektörü Mevduat
Bankalar›, Kat›l›m Bankalar›, Kal-
k›nma ve Yat›r›m Bankalar› olmak
üzere üç grupta ihtisaslaflacakt›r.
Böylelikle, Kat›l›m Bankalar›n›n al-
ternatif de¤il, tamamlay›c›, gerekli
ve vazgeçilmez oldu¤u gerçe¤i
daha net olarak anlafl›lacakt›r.

Kâr ve zarara kat›lma esas›na
göre çal›flan bankac›l›k sisteminin
Kat›l›m Bankac›l›¤› ad› ile birlikte ya-
kalayaca¤› ivme ile bankac›l›¤a yeni
bir boyut ve yeni bir aç›l›m getirerek
bir ç›¤›r açaca¤›na inan›yoruz.”

Gerçekten de Kat›l›m Bankac›l›¤›
kavram› kamuya mal olmufl ve Anka-

ra’da teklif edilebilir hale gelmiflti.
Çok yo¤un çaba ve emeklerden son-
ra, 19.10.2005 tarih ve 5411 say›l›
Bankac›l›k Kanunu ile bankalar;
mevduat bankalar›, Kat›l›m Bankala-
r›, kalk›nma ve yat›r›m bankalar› ola-
rak üç grup olarak tasnif edilmifl ve
Özel Finans Kurumlar›’n›n ismi Kat›-
l›m Bankas› olarak de¤iflmifltir. 

Burada Kat›l›m Bankac›l›¤›n›n
isim babas› olarak bir konunun alt›n›
özellikle çizmek istiyoruz. 

Banka ismini alman›n hem art›la-
r› hem eksileri vard›r. Sonuçta art›la-

r› fazlad›r. Ancak sadece art›lar›na
odaklan›p tafl›d›¤› riskleri görmez-
sek, bu durum gelecekte bizi çok is-
temedi¤imiz sonuçlara götürebilir.

Bu kurumlar varl›k sebeplerini
asla unutmamal›d›rlar. Varl›k se-
bebinin yegane dayana¤› ise “Fa-
izsizlik Prensibi”dir. fiu hayat›n
kaç›n›lmaz bir yasas›d›r: Her kifli
ve kurumun bir “Alt›n Kural›” ol-
mal›d›r. O kifli ve kurumu bizatihi
kendisi yapan o alt›n kurald›r. Bir
medeniyeti bile medeniyet yapan
onun kurallar›d›r. Bu noktadan ba-

k›l›nca bu kurumlar›n temel alt›n
kural›: “Faizsizlik Kural›”d›r. 

“Faizsizlik Kural›”n› hassasiyet ve
k›skançl›kla korumal›y›z; korumak
zorunday›z. Yoksa klasik bankalafl-
ma riskinden kurtulamay›z. Bu du-
rum da “Biz”i biz olmaktan ç›kar›r.

fiunu unutmayal›m ki, flu an için
bu kurumlara, kuruculuk tecrübesi
yaflam›fl, çok ö¤retici ve ders verici
süreçten geçmifl yönetici ve patron-
lar hâkim. Ancak gelecekte bu flans
olmayabilir. Reel gerçeklik ad›na iyi
niyetle de olabilecek giriflimler bu ku-

rumlar› yozlaflmaya u¤rat›p yok ede-
bilir. ‹sim babas› olarak bu hayati ko-
nuyu hat›rlatmay› ve alt›n› çizmeyi
bir görev biliyoruz. ■

D‹PNOTLAR:

1) Bankac›l›kta yeni boyut: Kat›l›m Bankac›l›-
¤›, Temel Haz›ro¤lu-Mehmet Emin Özcan,
Bereket Dergisi, Say› 9, K›fl 2000. 

2) Özel Finans Kurumlar› veya Kat›l›m Ban-
kac›l›¤›, Temel Haz›ro¤lu, Yeni fiafak,
01.01.2003. 

* Genel Müdür Yard›mc›s›

Kat›l›m Bankas› isminin aç›kland›¤› toplant›da
(soldan sa¤a) Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz, 

Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan,
Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar ve 

Türkiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i Genel Sekreteri Osman Akyüz
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Ülkemizin ekonomik sorunlar›n›n te-
mel nedenlerinden birisi olan kaynak
yetersizli¤ine çözüm aray›fllar› ile ihti-
yaç duyulan kaynaklar›n sa¤lanmas›,
serbest piyasa ekonomisine geçifl, d›fla
aç›k büyüme ve yabanc› sermayeyi tefl-
vik çabalar›n›n yo¤un olarak gerçeklefl-
ti¤i 1980’li y›llarda, bir çok ekonomik ve
hukuki düzenlemeler yap›lm›flt›r. 

Yap›lan yasal de¤ifliklikler sonunda
flu an “Kat›l›m Bankalar›” olarak faaliyet-
te bulunan “Özel Finans Kurumlar›” da
tamamen kaynak temini amaçl› bu ça-
balar›n bir sonucu olarak Türk Hukuk
Sistemi’nde düzenlenmifl ve ekonomik
alanda faaliyette bulunarak bu alanda
etkilerini göstermeye bafllam›fllard›r.

Kanun koyucu, Kat›l›m Bankalar›’n›n
öncüsü kurumlar olan Özel Finans Ku-
rumlar› hakk›nda yapm›fl oldu¤u düzen-
lemeler ile sosyal yaflamda s›kl›kla kar-
fl›lafl›lan; tasarruflar›n faizli mevduat
olarak yat›r›lmamas›, kambiyo rejimi ve
sair nedenlerle, “yast›k alt›nda tutulan
tasarruflar”dan ve “yurt d›fl› kaynaklar-
dan”dan yararlanmay› amaçlam›flt›r. Di-
¤er bir anlat›mla, “Kat›l›m Bankalar›’n›n
düzenlenifl amac›n› ve felsefik temelini”;
ekonomik ve sosyal olgular oluflturmak-
tad›r. Bu yönü ile faizsiz esasta fon top-
lama ve finansman ifllemlerini gerçek-
lefltirmeleri öngörülen Kat›l›m Bankalar›,
bankac›l›k sektöründe tamamlay›c› bir
finansman yöntemini uygulayacak ku-
rumlar olarak di¤er bir çok ülke yan›nda
ülkemizde de faaliyete bafllam›flt›r. 

KATILIM BANKALARI’NI OLUfiTU-
RAN YASAL DÜZENLEMELER‹N
TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹

Kat›l›m Bankalar›, 7129 say›l› Ban-
kalar Kanunu’nu yürürlükten kald›ran 70
say›l› Bankalar Hakk›nda Kanun Hük-
münde Kararname”nin1; “bankalar d›-
fl›ndaki mali kurulufllar›n kurulufl ve fa-

aliyetlerinin bu Kanun Hükmünde Karar-
name’ye tabi olmad›¤›, mali kurulufllar›n
tabi olaca¤› esaslar›n Bakanlar Kurulun-
ca tesbit olunaca¤› fleklindeki düzenle-
meye2 dayal› olarak “Özel Finans Ku-
rumlar›” unvan› ile Türk Hukuk uygula-
mas›nda yerini almaya bafllam›flt›r. 

Bakanlar Kurulu’nun 70 say›l› KHK
ve 1567 say›l› Türk Paras›n›n K›ymetini
Koruma Hakk›nda Kanun’a göre imzala-
m›fl oldu¤u “Özel Finans Kurumlar›n›n
Kurulmas›, Faaliyetleri Ve Tasfiyelerine
‹liflkin Esas Ve Usullere Dair Karar” “Ka-
rarname” eki olarak yay›nlanarak yürür-
lü¤e konmufltur.3

Özel Finans Kurumlar›’n›n kuruluflu,
organlar›, kabul edebilecekleri fonlar ile
fonlar›n kullan›lmas›, denetime yetkili
merciler, tasfiye ve kovuflturma usulleri
hakk›nda özel düzenlemeler içeren söz-
konusu “Kararname Eki Karar”, di¤er
genel düzenlemelerin Baflbakanl›k tara-
f›ndan yay›nlanacak tebli¤ler ile yap›la-
ca¤›n› kabul etmifltir4. 

‹lgili Kararname Eki Bakanlar Kurulu
Karar›’na göre, Özel Finans Kurumlar›’-
n›n faaliyetleri hakk›nda düzenleme
yapmaya yetkili olan Baflbakanl›k ad›na
Hazine ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› “
Özel Finans Kurumlar› Kurulmas› Hak-
k›nda 83/5506 Say›l› Kararname Eki
Karara ‹liflkin Tebli¤”5 ile Özel Finans
Kurumlar›’n›n kurulufl, organ, faaliyet ve
tasfiyeleri ile ilgili ayr›nt›l› düzenlemeler
yapm›flt›r. Hazine Müsteflarl›¤› ayr›ca
Özel Finans Kurumlar›’n›n flube açma-
lar›6, standart rasyolar7 hakk›nda da
tebli¤ler yay›nlam›flt›r. 

Hazine ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›,
Özel Finans Kurumlar›’na iliflkin baz› hu-
suslar›n Merkez Bankas› taraf›ndan ya-
p›lmas›n› öngördü¤ünden8 Merkez Ban-
kas› bu yetkiye dayanarak, Özel Finans
Kurumlar›’n›n kurulufl ve faaliyet izinleri-
ne iliflkin baflvuru esaslar› ile baz› faali-
yetlerin genel esaslar›na iliflkin Tebli¤9

yay›nlam›fl, ayr›ca özel di¤er hususlara
iliflkin baz› düzenlemeler yapm›flt›r. 

Bankalar Hakk›nda 70 Say›l›
KHK’den sonra yürürlü¤e giren ve daha
sonra 4389 say›l› Bankalar Kanunu ile
yürürlükten kald›r›lan 3182 say›l› Ban-
kalar Kanunu da 70 Say›l› KHK’de yer
alan düzenlemeye paralel olarak; ban-
kalar d›fl›ndaki mali kurulufllar›n kurulufl
ve faaliyetlerinin bankalar hakk›ndaki
hükümlere tabi olmad›¤›n›, mali kurum-
lar›n kurulufllar›na, faaliyetlerine, organ-
lar›na, tasfiyelerine ve sair hususlara
iliflkin düzenlemelerin Bakanlar Kuru-
lunca düzenlenece¤ini kabul etmifltir.10

Ülkemizin mali ve ekonomik hatta si-
yasi ve sosyal yaflam› üzerindeki etkisi
herkes taraf›ndan bizzat yaflan›larak bili-
nen bankac›l›k ve finans sektörü ile ilgili
geliflmelerin bir gere¤i olarak 3182 say›-
l› Bankalar Kanunu’nu yürürlükte kald›-
ran 4389 say›l› Bankalar Kanunu11 kabul
edilmifltir. Gerek içerik ve gerekse dü-

Hukukî Düzenlemeler
Kat›l›m Bankalar›’na ‹liflkin

Hukukî Düzenlemeler
N ‹ H AT B O Z *
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zenleme biçimi olarak reform niteli¤inde
olan 4389 say›l› Bankalar Kanunu, ilk
düzenlenifl biçimi ile özel finans kurum-
lar› hakk›nda özel düzenleme içerme-
mesine ve mali kurulufllar ile ilgili daha
önceki düzenlemelere paralel düzenle-
meleri tekrarlamas›na karfl›l›k, ayn›
alanda faaliyette bulunan kurulufllar olan
banka ve Özel Finans Kurumlar›’n›n ay-
n› hüküm ve uygulamalara tabi olmas›,
ayn› yasal düzenlemeler içerisinde yer
almas›, Özel Finans Kurumlar›’n›n da
kanuni dayanaklara kavuflturulmas›
amaç ve ihtiyac›n›n bir gere¤i olarak, yi-
ne reform niteli¤indeki bir de¤ifliklik ile
Özel Finans Kurumlar›, Bankalar Kanu-
nu kapsam›na al›nm›flt›r. 4389 say›l› Ka-
nunu’nda daha sonra yap›lan de¤ifliklik-
ler ile Özel Finans Kurumlar›’na iliflkin
yeni hükümler de kabul edilmifltir.12

Yürürlükten kald›r›lan 4389 say›l›
Bankalar Kanunu’nda Özel Finans Ku-
rumlar› ile ilgili olarak yap›lan düzenle-
meler; ‘Di¤er hükümler” bafll›kl›
20.maddenin 6.f›kras›nda; a), b), c), d),
e) bentleri halinde gerçekleflmifltir. 

Gerek “Tan›mlar” maddesinde ve
gerekse Özel Finans Kurumlar›’n›n özel
olarak düzenlendi¤i maddede, Özel Fi-
nans Kurumlar›’na iliflkin bir tan›mlama-
ya Bankalar Kanunu’nda yer verilmemifl
olmakla birlikte, tan›m olarak nitelendiri-
lecek bir biçim ve içerikte olmak üzere;
“Mevduat toplama yetkisi bulunmayan
ancak, özel cari hesaplar ve kâr ve za-
rara kat›lma hakk› veren hesaplar yo-
luyla fon toplayan, ekonomik faaliyetleri
ekipman veya emtia temini veya kira-
lanmas› veya ortak yat›r›mlar yoluyla fi-
nanse eden Özel Finans Kurumlar›” bi-
çimindeki ifadeler ile Özel Finans Kurum-
lar› tan›mlanmaya çal›fl›lm›flt›r.13

4389 say›l› Bankalar Kanunu’nda
Özel Finans Kurumlar› için kabul edilen
genel ilke ve kural; Özel Finans Kurum-
lar›’n›n Bankalar Kanunu’na tabi ku-
rumlar olduklar›, istisnai olarak baz› hü-
kümlerin Özel Finans Kurumlar›’na uy-
gulanmayaca¤› fleklinde olmufltur. Bu
husus; Özel Finans Kurumlar›’na uygu-
lanmayacak maddeler tek tek belirtil-
mek sureti ile aç›k bir biçimde düzen-
lenmifltir14. Di¤er bir anlat›mla, Özel Fi-
nans Kurumlar›’na uygulanmayacak
maddeler olarak aç›kça düzenlenen
maddeler d›fl›ndaki di¤er tüm hükümle-
rin Özel Finans Kurumlar›’na da uygu-
lanaca¤› kabul edilmifltir.15

Özel Finans Kurumlar› hakk›nda

özel baz› yasal düzenlemeler de yap›l-
d›¤› gibi16 di¤er düzenlemeler içerisin-
de Özel Finans Kurumlar›’na iliflkin hü-
kümlere de yer verilmifltir.17 Özel Fi-
nans Kurumlar›’na iliflkin olarak 4389
say›l› Bankalar Kanunu’ndan sonra en
önemli ve en ayr›nt›l› hükümler içeren
yasal düzenleme, BDDK taraf›ndan ya-
y›nlanan “Özel Finans Kurumlar›’n›n
Kurulufl ve Faaliyet Esaslar›na ‹liflkin
Yönetmelik”18 olmufltur. Özel Finans
Kurumlar› için özel hükümler içeren
önemli di¤er yasal düzenlemeler
ise;”Özel Finans Kurumlar› Birli¤i Sta-
tüsü”19 ve Özel Finans Kurumlar›’nda
toplanan fonlar›n güvence alt›na al›n-
mas›na iliflkin olarak Özel Finans Ku-
rumlar› Birli¤i taraf›ndan yay›nlanan “
Güvence Fonu Yönetmeli¤i”dir.”20

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASAL
DÜZENLEMELER

Kat›l›m Bankalar›’n›n öncüsü olan
Özel Finans Kurumlar›’na iliflkin olarak
kabul edilen yasal düzenlemelerin özü-
nü, Özel Finans Kurumlar›’n›n banka-
lardan farkl› ve ayr›k finans kurulufllar›
olduklar› kabulü oluflturmaktayd›. Di¤er
bir ifade ile; Özel Finans Kurumlar›,
Bankalar Kanunu’na tabi olmakla birlik-
te, bankalardan farkl› bir flirket türü ola-
rak “Özel Finans Kurumu” düzenlen-
miflti. Bu düzenleme biçimi, amaç ve
nitelik olarak do¤ru olmakla birlikte; uy-
gulamada bankalara iliflkin olsa da
Özel Finans Kurumlar› için de geçerli
olmas› gereken hatta olan baz› hüküm-
ler ve imkanlar, Özel Finans Kurumla-
r›’n›n banka olmad›klar› fleklindeki bi-

çimsel ve “lafzi” yorumlar nedeni ile
Özel Finans Kurumlar›’na tan›nma-
makta ve sonuçta bu durum; Özel Fi-
nans Kurumlar›’n›n faaliyetlerini olum-
suz etkilemekte ve çok ciddi sorunlar›n
oluflumuna neden olmaktayd›. 

Bankac›l›k mevzuat›nda Özel Fi-
nans Kurumlar›’na iliflkin olarak yer alan
düzenlemelerin gerek biçim ve gerekse
içerik olarak uygulamada oluflturdu¤u
sorunlar, sözkonusu düzenlemelerin ye-
niden gözden geçirilmesine yönelik gö-
rüfllerin ortaya ç›kmas› ve tart›flmalar›n
yap›lmas› sonucunu do¤urmufltur. Özel
Finans Kurumlar›’n›n Bankalar Kanu-
nu’nun bir maddesinin bir f›kras› olarak
düzenlenme biçiminin, Özel Finans Ku-
rumlar›’n›n önem ve etkinli¤i ile ba¤dafl-
mad›¤›, Özel Finans Kurumlar›’n›n tüm
yönleri ile düzenlenmedi¤i, ayr›ca;
hangi bak›mlardan banka olarak kabul
edilece¤i veya edilmeyece¤i yönünde-
ki tereddütlerin giderilmesi bak›m›n-
dan, Özel Finans Kurumlar›’n›n nitelik-
leri korunmak sureti ile yeni bir banka
çeflidi olarak adland›r›larak tümü ile
bankalara iliflkin mevzuat içinde dü-
zenlenmesi ve ayr›k durumlar›n›n ise
özel olarak belirtilmesinin daha uygun
olaca¤›, Özel Finans Kurumlar›’n›n en
belirgin niteli¤inin mevduat bankalar›n-
dan farkl› olarak paralar›, mevzuatta
yer alan ifadesi ile fonlar›, “kat›lma”
hakk› veren hesaplar yolu ile toplaya-
bilmesi fleklindeki belirgin özelli¤in un-
vanlar›nda kullan›larak Özel Finans
Kurumlar›’n›n “Kat›l›m Bankalar›” ola-
rak, ifllemlerinin ise “Kat›l›m Bankac›l›-
¤›” olarak belirlenmesinin birçok soru-
nu giderece¤i yönündeki görüfl ve öne-

riler ileri sürülmüfltür. 
Ülkemizin bankac›l›k ve finans sek-

törünün ihtiyac› yan›nda uluslararas› ku-
rulufllar›n önerisi do¤rultusunda sektör
ile ilgili olarak bafllat›lan yasal de¤ifliklik-
ler kapsam›nda olmak üzere kabul edi-
len, biçim ve içerik olarak oldukça ciddi
de¤ifliklikler ve yenilikler içeren Banka-
c›l›k Kanunu,21 bankalar d›fl›ndaki baz›
mali ve finans kurulufllar› yan›nda22,
Özel Finans Kurumlar› hakk›ndaki dü-
zenlemelere iliflkin olarak ileri sürülen
elefltiri, görüfl ve öneriler do¤rultusunda
oldukça ciddi ve kapsaml› düzenlemeler
içermektedir

Bankac›l›k Kanunu’nun yapt›¤› en
önemli de¤ifliklik, mevduat bankas› ile
kalk›nma ve yat›r›m bankas› olarak nite-
lendirilen banka türlerine, “özel cari ve
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kat›lma hesaplar› yoluyla fon toplamak
ve kredi kulland›rmak esas olmak üzere
faaliyet gösteren kurulufllar”23 fleklinde
tan›mlad›¤› “Kat›l›m Bankas›”n› yeni bir
banka türü olarak eklemesi olmufltur.
Böylece; daha önce Özel Finans Ku-
rumlar› unvan› ile kurulan ve faaliyette
bulunan kurulufllar›n Kat›l›m Bankas›
unvan› ile faaliyette bulunmalar›na im-
kan tan›nm›flt›r.24 Nitekim, bu hükme
dayal› olarak tüm Özel Finans Kurumla-
r› Kat›l›m Bankas› olarak faaliyetlerine
devam etmektedirler. 

Bankac›l›k Kanunu, Kat›l›m Banka-
lar› ile ilgili düzenlemeleri, yürürlükten
kald›r›lan 4389 say›l› Bankalar Kanu-
nu’nda Özel Finans Kurumlar› için yer
alan düzenlemelerin aksine olarak, özel
bir maddede düzenleme yerine, Kat›l›m
Bankalar›’n› genel olarak di¤er bankalar
ile paralel hükümlere tabi olacak flekilde
düzenleme biçimini tercih etmifltir. 

Kanun koyucu, Kat›l›m Bankalar› ile
ilgili düzenlemeler yaparken, Ka-
t›l›m Bankalar›’n›n di¤er banka
türlerinden ay›r›c› özellik ve nite-
liklerine dikkat etmifl, di¤er bir
anlat›mla; “Özel Finans Kurum-
lar›’n›n “müktesebatlar›” nitelik
olarak korunmufl, hatta nitelikle-
rine uygun daha kapsaml› dü-
zenlemeler yapm›flt›r. Gerçekten
de; hesap sahiplerine, önceden
belirlenmifl bir getiri verilmesi
garantisi içermeyen, kulland›r›l-
malar›ndan do¤acak kâr veya
zarara kat›lma sonucunu veren
özel cari hesap ve kat›lma hesap-
lar› ile fon toplamaya (kat›l›m fonu)25

ve toplanan fonlar›n, müflterilerin ihtiyaç
duyduklar› tafl›n›r veya tafl›nmaz mal
veya hizmetlerin temininde kulland›r›l-
mas›26 fleklindeki fon kulland›rma yön-
temleri aynen korunurken, ayn› flekilde
Kat›l›m Bankalar›’n›n niteliklerine ayk›r›
olmas› nedeni ile faiz ödeme yükümlülü-
¤ü getiren mevduat toplama yasa¤›27,
Kat›l›m Bankalar› için faiz oranlar›n›n
belirlenmemesi28 sureti ile Kat›l›m Ban-
kalar›’n›n yapamayaca¤› ifllemleri dü-
zenlemifl, ayr›ca, Kat›l›m Bankalar›’n›n
uyacaklar› meslek ilkeleri ve standartla-
r›n belirlenmesi amac› ile sadece Kat›-
l›m Bankalar›’n›n üye olabilecekleri Tür-
kiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i’nin kurul-
mas› ve üye olunmas› zorunlu k›l›nm›fl-
t›r.29 Bu hükme dayal› olarak kurulan
Türkiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i Statüsü
yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir.30

4389 say›l› Bankalar Kanunu’nda
gerçek kifliler ad›na Özel Finans Ku-
rumlar›’nda aç›lan özel cari hesaplar ve
kat›lma hesaplar›ndaki fonlar›n olufltu-
rulacak “Güvence Fonu”31 ile güvence
alt›na al›nmas›, Özel Finans Kurumla-
r›’n›n yine özel oluflturulacak “Tasfiye
Kurulu “ marifeti ile tasfiyesi32 yöntem-
leri yerine; di¤er bankalara paralel dü-
zenlemeler getirilerek, Kat›l›m Banka-
lar›’ndaki gerçek kiflilere ait kat›lma
fonlar›n›n da Tasarruf Mevduat› Sigorta
Fonu kapsam›na al›nmas›33, denetim-
ler ve al›nacak önlemler (k›s›tlamalar,
faaliyet izninin kald›r›lmas›, fona devir
ve sair) tüm hususlarda34 di¤er banka-
lara uygulanacak esas ve usullere tabi
olmas› kabul edilmifltir. 

Bankac›l›k Kanunu gere¤i, yap›la-
cak bir çok düzenleme ( yönetmelik,
tebli¤, karar gibi genel düzenleyici ifl-
lem ) sözkonusu olup, bunlar yürürlü¤e
girinceye kadar, daha önce yap›lm›fl

düzenlemelerin Bankac›l›k
Kanunu’na ayk›r› olma-

yan hükümlerin uygu-
lanmas›na devam

edilecektir.35

D‹PNOTLAR:
1. 22.07.1983 Tarihli tarih ve 70
Say›l› Kanun Hükmünde Kararname 
2. KHK.m. 90 
3. 16.12.1983 Tarih ve 83/7506 say›l› bu “Kararname”
19.12.1983 tarih ve 18256 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlan-
m›flt›r. Bu Kararname, 21.03.1984 tarih ve 18348 say›l› Res-
mi Gazete’de yay›nlanan 15.03.1984 Tarih ve 84/7833 Say›l›
Kararname ile de¤ifltirilmifltir. 
4. Bakanlar Kurulu Karar› m. 15 
5. 25.02.1984 tarih ve 18323 say›l› Resmi Gazete’de yay›n-
lanm›flt›r. 
6. 11.01.1997 tarih ve 22874 say›l› Resmi Gazetede yay›nla-
nan “Özel Finans Kurumlar›’n›n fiube Açma Esaslar›na ‹liflkin
Tebli¤i”. Bu Tebli¤i 05.03.1998 tarihli ve 23277 say›l› Resmi
Gazetede yay›nlanan Tebli¤i ile de¤ifltirilmifltir. 
7. 11.01.1997 tarih ve 22874 say›l› Resmi Gazetede yay›nla-
nan “Sermaye Taban›/Risk A¤›rl›kl› Varl›klar Ve Gayrinakdi
Yükümlülükler Standart Rasyosu Tebli¤i 
8. Özel Finans Kurumlar› Kurulmas› Hakk›nda 83/5506 Say›-
l› Kararname Eki Karara ‹liflkin Tebli¤”in 2.,5.,6.,16.17.19.,20.
maddeler.
9. T.C. Merkez Bankas›’n›n, 21.03.1984 tarih ve 18348 say›l›
Resmi Gazetede yay›nlanan 1 Nolu Tebli¤i. Bu tebli¤
27.05.1992 tarih ve 21240 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan
2 Nolu Tebli¤ ile de¤ifltirilmifltir. 
10. 3182 say›l› Bankalar Kanunu m.96 
11. 23.06.1999 tarih ve 23734 say›l› Resmi Gazetede yay›n-
lanan 18.06.1999 tarih ve 4389 say›l› Bankalar Kanunu
12. 29.05.2001 tarih ve 24416 say›l› Resmi Gazetede yay›n-
lanan 12.05.2001 tarih ve 4672 say›l› Kanun
13. 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun 20.maddenin 6.f›kran›n
a) bendinin birinci paragraf›

14. Tasarruf mevduat›, bunlar›n vadelere ayr›lmas›, iflas ha-
linde hak sahiplerinin durumu, tasarruf mevduatlar›n› geri al-
ma haklar›na iliflkin l0/2a,b,c; 10/3 madde hükmü, bankalar›n
ticaret amac› ile gayrimenkul ve emtia al›m› ve sat›m› yasa¤›-
na iliflkin 12/2. madde hükmü, bankalar›n denetlenmesi sonu-
cunda al›nacak tedbirlerden özelikle Tasarruf Mevduat› Sigor-
ta Fonunun alaca¤› tedbirlere iliflkin 14/5,6,7 madde hüküm-
leri, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna iliflkin 15. ve 16. mad-
delerin tüm hükümleri, flahsi sorumlulu¤a ait 17. madde hü-
kümlerini tümü, Türkiye Bankalar Birli¤i’ne iliflkin 19.madde-
nin tüm hükümleri, mevduat› kabul etmeyen bankalara iliflkin
20/2. madde hükmü Özel Finans Kurumlar›’na uygulanmaya-
cak Bankalar Kanunu hükümleri olarak kabul edilmifltir. 
15. 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun amaç ve kapsam›na ilifl-
kin m. 1., tan›mlara iliflkin m.2, Bankac›l›k Düzenleme ve De-
netleme Kurumuna iliflkin m.3. vd., bankalar›n kurulufllar› ve
faaliyete geçme esaslar›na iliflkin m.7. ve 8., bankalar›n teflki-
lat ve organlar›na iliflkin m. 9, mevduat toplama yasa¤›na ilifl-
kin m.10/1, kredilere iliflkin m.11. ve 12(2 f›kra hariç), hesap
ve kay›t düzenine iliflkin m. 13, denetlemeler sonucu al›nacak
tedbirlere iliflkin m. 14/1-4 , bankalar›n devir, birleflme ve tas-
fiyesine iliflkin m. 18, di¤er hükümlere iliflkin m.20(2 f›kra ha-
riç), idari, adli suç ve cezalar ile kovuflturma usulüne iliflkin m.
21.,22.,23.,24 hükümlerinin Özel Finans Kurumlar›’na uygula-
nacak Bankalar Kanunu hükümleri olarak kabul edilmifltir. 
16. 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun vermifl oldu¤u yetkiye
dayal› olarak BDDK taraf›ndan düzenlenen ve yay›nlanan,
Bankalar›n ve Özel Finans Kurumlar›’n›n Kurulufl ve Faaliyet
Esaslar›na, Sermaye Yeterlili¤ine, ‹ç denetim Ve Risk Yöneti-
mine, Ayr›lacak Karfl›l›klara, Bankalar›n Birleflme Ve Devirle-
rine, Muhasebe ‹fllemlerine, Ba¤›ms›z Denetime iliflkin yönet-
melik, genelge ve kararlar do¤rudan bankalar ve Özel Finans
Kurumlar›’n› ilgilendiren düzenlemeler olarak bankac›l›k mev-
zuat›nda yer alm›flt›r. 
17. Merkez Bankas›, Vergi-Gümrük, Çek, ‹hale, Bütçe, Türk
Paras›n› Koruma, ‹cra ve ‹flas, Hukuk Usulü gibi bir çok mev-
zuatta bankalar ve Özel Finans Kurumlar› hakk›nda hüküm-
ler yer alm›flt›r. 
18. 07.03.2002 tarih ve 24688 say›l› Resmi Gazete’de yay›n-
lanan bu Yönetmelik, 31.12.2002 tarih ve 24980 say›l› Resmi
Gazete ve 20.06.2003 tarih ve 25144 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan bu Yönetmelikler ile de¤ifltirilmifltir. 
19. 26.10.2001 tarih ve 24565 say›l› Resmi Gazete’de yay›n-
lanan 4.10.2001 tarih ve 2000/3138 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile yürürlü¤e girmifltir. 
20. 18.09.2002 tarih ve 24880 say›l› Resmi Gazete’de yay›n-
lanm›flt›r. 
21. 01.11.2005 tarih ve 25983 mükerrer say›l› Resmi Gaze-
te’de yay›nlanan 19.10.2005 tarih ve 5411 say›l› Kanun. Bu
Kanun’un baz› maddeleri 14.03. 2006 tarih ve 26108 say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanan 08.03.2006 tarih ve 5472 say›l›
Kanun ile de¤ifltirilmifl, 128/1 maddesini iptal etmifl ve yürüt-
mesinin durdurulmas› karar› vermifltir. 
22. Bankalar d›fl›ndaki baz› mali ve finans kurulufllar›na ilifl-
kin hükümler de içeren Bankac›l›k Kanunu, farkl› kurumlar

hakk›nda da hükümler içermesi nedeni ile Bankalar Kanu-
nu olarak an›lmas› yerine, Kredi Kurulufllar› Kanunu,

Finansal Hizmetler Kanunu gibi farkl› adlarla taslak
olarak düzenlendikten sonra Bankac›l›k Kanunu
olarak kabul edilerek yürürlü¤e girmifltir. 

23. Bankac›l›k Kanunu’nun Tan›mlar ve k›saltma-
lar bafll›kl› 3. maddesinin “Kat›l›m Bankas›” tan›m›
24. Bankac›l›k Kanunu’nun Geçici 3.maddesi-
nin 3.f›kras› 
25. Bankac›l›k Kanunu’nun Tan›mlar bafll›kl›
3.maddesinin Tan›mlar Özel cari hesap, Kat›l-
ma hesab› ve Kat›l›m Fonu 
26. Bankac›l›k Kanunu’nun 48.maddesinin 2. f›k-

ras›nda yer alan “Kat›l›m Bankalar›’n›n tafl›n›r ve
tafl›nmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle

veya kâr ve zarar ortakl›¤› yat›r›mlar›, tafl›nmaz, ekipman
veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karfl›l›¤› vesaikin
finansman›, ortak yat›r›mlar veya benzer yöntemlerle sa¤lad›k-
lar› finansmanlar” fleklindeki düzenlemesi ile di¤er bankalar
için yasak olan gayrimenkul ve emtia üzerine ifllem yapman›n
Kat›l›m Bankalar› için finansman sa¤lamak amaçl› olarak ya-
sak olmad›¤›n› kabul eden m.57/3 
27. Bankac›l›k Kanunu, m.4/son, Kat›l›m Bankalar›’n›n mevdu-
at toplama faaliyetinde bulunamayaca¤›n› kabul etmektedir. 
28. Bankac›l›k Kanunu, m.144 gere¤i Bakanlar Kurulu’nun fa-
iz oranlar›n› sadece mevduat bankalar›n›n uygulayacaklar›
faiz oranlar›n› belirlemesi gibi.
29. Bankac›l›k Kanunu,m.79-81
30. Türkiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i Statüsü’nün yürürlü¤e
girmesine iliflkin Bakanlar Kurulunun 03.02.2006 tarihli
2006/10018 Karar say›l› karar› ve ekli statü 28.02.2006 tarih
ve 26094 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r. 
31. 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun 20.maddesinin 6.f›kra-
s›n›n b) bendinin son alt bendi ile c ) bendi gere¤i kurulan Gü-
vence Fonu ve hükümler gere¤i Özel Finans Kurumlar› Birli-
¤i taraf›ndan yay›nlan 18.09.2002 tarih ve 24880 say›l› Res-
mi Gazete’de yay›nlan›n Güvence Fonu Yönetmeli¤i
32. 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun 20.maddesinin 6.f›kra-
s›n›n d) bendi
33. Bankac›l›k Kanunu, m.63/1
34. Bankac›l›k Kanunu , m.65 vd. 
35. Bankac›l›k Kanunu, Geçici Madde 1 

* Hukuk Baflmüflaviri
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K›fltan henüz ç›km›fl ekono-
mimizin bahar›nda tam da dallar
çiçek açm›flken, May›s ay›nda
geç bir kocakar› f›r-
t›nas›na yakaland›
meyve verecek diye
bekledi¤imiz a¤aç-
lar. May›s ay› içinde
art arda gelen dal-
galar, döviz kurunu
% 18’in üzerinde f›r-
latm›fl, düfltü¤ü için
sevinilen faiz oranlar›n›
birkaç puan yukar› çekmifl ve en ni-
hayet enflasyon oranlar› da, ayn› ge-
rekçe ile olmasa da ayn› dönemde,
ciddi oranda artt›. ‹lk iki dalgan›n ar-
d›ndan küçük toparlanmalar, ard›n-
dan artç› dalgalarla gelen daha kü-
çük çapl› hareketlenmeler, sonra ye-
niden durulmalar derken ilk dalgan›n
üzerinden bir ay geçmifl olmas›na
ra¤men ufukta hâlâ net bir dengeye
ulafl›lmad›¤› anlafl›l›yor.

Öncelikle neler oldu¤unu çok iyi
anlamam›z gerekiyor. ‹çeride laiklik
ve Dan›fltay’a yap›lan menfur sald›r›
m› tetikledi bu süreci? Yoksa “elimiz-
de olmayan gerekçelerle yay›n›m›za
ara” m› verdik? Komplocu s›cak pa-
rac›lar›n m› oyununa geldik, yoksa
biz ettik de biz mi bulduk? Enflasyo-
nun Nisan ay›nda kardelen çiçe¤i gi-
bi yatt›¤› yerden bafl›n› kald›rmas›
m›yd› her fleyin sebebi, cari aç›k m›
gelip nihayet çatt› kap›m›za?

Bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› dakikalarda
‹MKB 100 endeksi, 32 bin direnci de-
nen psikolojik s›n›r› yukar›dan afla¤›-
ya do¤ru zorlamaktayd›. Oysa ayn›
endeks Mart bafl›nda 48 bini hedef-
leyerek doludizgin yukar› t›rman›yor-
du. Öte yandan son bir y›ld›r 1 lira 35
kuruflun üzerine ç›k›p ç›kmamakta
karars›z kalan dolar, ilk dalgan›n ar-
d›ndan 1,45 liray› benimser gibi gö-
rünmüfl, ama ikinci dalga ile 1,52’ye
kadar ç›kt›ktan sonra 1,50’ye geri
dönmüfltü. fiu s›ralarda ise ABD’den
gelen faiz art›r›m› sinyalleri ile yeni-
den 1,62 s›n›r›n› zorlad›ktan sonra
1,60 civar›na oturma konusunda te-
reddüt ediyor. Tüm bunlar daha bir
gün önce AB ile ilk fasl›n kapand›¤›
ve müzakere sürecinin resmen bafl-
lad›¤› yönündeki müspet haberlere
ra¤men yaflan›yordu. Grafiklerde bir

yukar›, bir afla¤› seyreden çizgilerin
bundan sonra durulup durulmaya-
ca¤›n› zaman gösterecek. Ancak

yine de genel beklenti
bundan sonra tüm
fiyatlar›n yeni bir
platforma oturaca¤›
yönünde. 

Bu beklenti, as-
l›nda sa¤lam temel-
lere oturuyor. Nisan
ve May›s aylar› enf-

lasyonu yüksek ç›km›fl
ve kamu harcamalar› y›l›n ilk üç ay›n-
da tahminlerin üzerinde gerçekleflmifl
olsa bile, cari aç›k hâlihaz›rdaki en
ciddi tehdit olarak ekonominin üzerin-
de sallanan Demokles’in k›l›c› olarak
dursa dahi, yüksek büyüme perfor-
mans›na ra¤men iflsizlik ve bölgesel
eflitsizlik yayg›n ve müzmin bir sorun
olarak devam ediyor olsa da, bugü-
nün Türkiye’sinde temel ekonomik
dengeler s›hhatli gözüküyor.

Gerçekten de May›s ay› enflas-
yon verileri rahats›z edici bir sürecin
iflaretlerini veriyordu sanki. Ancak flu
da bir gerçek ki, 2006 y›l›n›n enflas-
yon hedefi, hedefin belirlendi¤i dö-
nemdeki veriler ›fl›¤›nda dahi olduk-
ça iddial›yd›. Zira Türkiye’de enflas-
yon sürecini belirleyen beklentilerin
k›r›lmas› ve döviz kurlar›ndan enflas-
yona geçiflkenlik gibi unsurlarda
önemli bir mesafe al›nm›flsa da, enf-
lasyonun tek haneli oranlara gerile-

M E L ‹ K fi A H U T K U *

Ekonomi
Dalgal› Sularda

Ekonomi
‹ç istikrara gelince burada da iki unsuru göz önünde tutmak gerekiyor. Bunlardan ilki, ekonominin bu sürece

tepkisi. Henüz içeride tasarruf sahipleri ve yat›r›mc›lar›n Türk Liras›’ndan dövize geçmedi¤ini görüyoruz.
Bu müspet bir iflaret. Yine bu çerçevede artan kurlar›n cari dengeyi rahatlataca¤› tahmin ediliyor.
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mesiyle birlikte di¤er etkenlerin ön
plana ç›kmaya bafllad›¤› görülmek-
teydi. Kâr marjlar›n›n tampon olarak
görev imkân› kalmam›fl, afla¤›ya
do¤ru fiyat kat›l›¤› belirginleflmeye
bafllam›flt›. Dahas› uluslararas› kon-
jonktürde ciddi dengesizliklerin oldu-
¤una dair sinyaller de geliyordu. Bu
flartlar alt›nda daha yüksek bir he-
def, hem topluma aç›klanabilir, hem
de flimdilerde ekonomi yönetiminin
iflini kolaylaflt›r›rd›.

Enflasyonda fiyat kat›l›¤› ve mali-
yet unsuru Nisan ay›nda da kendini
göstermiflti. May›s ay› bu dinamikle-
rin üzerine iki etkiyi daha ekledi; dö-
viz kurlar›ndaki art›fl ve beklentiler.
Döviz kurlar›ndaki art›fl›n fiyatlara
yans›mas›, normalde daha uzun bir
süre al›r. Ancak flunu da gayet iyi bi-
liyoruz ki, dalgalanmalar›n baflla-
mas›yla birlikte birçok flirket ya
“bekle, gör” politikas› güdüp fiyat
aç›klamaz olmufl ya da öngörüle-
meyen riskleri s›n›rland›racak ölçü-
de yüksek fiyatlar ilan etmiflti. So-
nuç itibariyle May›s ay›nda reel
ekonomideki ifllem hacminde
önemli ölçüde bir daralma yafland›-
¤›n› tahmin edebiliriz. Her halükâr-
da oluflan fiyat art›fllar›n›n kal›c›
olup olmad›¤›n› öngörmek flimdiden
mümkün de¤il.

Enflasyondan tedirgin oldu¤u
aç›kça belli olan Merkez Bankas›,

ola¤anüstü toplad›¤›
Para Politikas› Kuru-
lu ile faiz oranlar›n›
1,75 puan artt›rd›.
Çok ciddi bir tepki
bu. Kimileri bu hare-
keti, Merkez Banka-
s›’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›
vurgulamas› olarak
de¤erlendirirken, bir
k›s›m yat›r›mc› bu
hareketin asl›nda bir
panik emaresi oldu-
¤unu öne sürdü. Her
halükârda Merkez
Bankas›’n›n amac›-
n›n enflasyonda
menfi beklentileri k›r-

mak oldu¤unu tahmin edebiliriz.
Bu arada kamu harcamalar›n›n

kontrol alt›na al›naca¤› da ifade edil-
di. Burada da, bugüne dek gösterilen
performans ortalama, karar al›c› için
muazzam oldu¤undan dolay› bu ke-
sim çok da önemsemiyor küçük sap-
malar›. Kald› ki, May›s ay› içinde büt-
çe fazla bile verdi. Bütçe disiplininin
kayboldu¤u iddialar›, büyük ölçüde
gerçe¤i yans›tmayan bir iddia.

Di¤er sorunlar ise zaten uzunca
bir müddettir devam ediyor ve bunla-
r›n hallinin ortodoks politikalarla de¤il,
ancak yap›sal reformlarla mümkün
oldu¤u art›k iyice anlafl›lm›fl durum-
da. Dalgalanmalar sayesinde kurlar›n
bir miktar artmas› ve s›cak paran›n
ateflinin bir miktar al›nm›fl olmas› ise,

ekonomi içindeki bas›nc› hafifleterek
asl›nda herkesin “bir flekilde olsa da
rahatlasak” dedi¤i türden bir düzelt-
meyi temin etmifl oldu. Netice itibariy-
le bugünün Türkiye’si, kamu borçlu-
luk seviyesi, kur rejimi ve rezervleriy-
le geçmifline nispetle krizlere çok da-
ha dayan›kl›.

Tüm bunlara ra¤men dalgalanma-
lar›n k›sa bir müddet içinde dengeye
oturaca¤› beklentisinin gerçekleflme-
si, iki alanda yaflanacak geliflmelere
ba¤l›: D›fl piyasalar ve iç istikrar.

D›fl piyasalar önemli, çünkü esas
itibariyle dalgalanman›n sebebi ulus-
lararas› sermaye hareketleri. Her
fleyden önce uluslararas› ticarette kü-
resel dengesizlikler tedirgin edici bo-
yutlara ulaflm›fl durumda. Bir taraftan
ABD’nin bütçe ve cari dengesinde ar-
t›k muazzam boyutlara ulaflm›fl olan
çifte aç›¤›, di¤er yanda baflta petrol
üretici ülkeler ve Çin olmak üzere pek
çok ülkede oluflan devasa cari fazla-
lar, kurlar ve faizler üzerinde hat›r›
say›l›r bask›lar oluflturuyor. Öte yan-
dan enerji, hammadde ve varl›k fiyat-
lar›ndaki afl›r› art›fllara ra¤men düflük
say›labilecek bir küresel enflasyon
ortam›nda tesis edilen büyüme süre-
cinin ne ölçüde sa¤l›kl› ve sürdürüle-
bilir oldu¤una yönelik flüpheler dillen-
diriliyor bir müddettir. OECD ve IMF
gibi kurulufllar›n son zamanlarda s›k-
l›kla telaffuz ettikleri bu dengesizlik-
ler, uluslararas› likiditeyi giderek daha
oynak bir zemine tafl›yor.
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Türkiye’de dalgalanman›n yaflan-
d›¤› günlerde uluslararas› piyasalar
günlük günefllik de¤ildi. Sözgelimi,
New York borsas› May›s bafl›ndan
beri devaml› bir düflüfl sergiliyor. Ay-
n› süreç Avrupa’dan Asya’ya, Latin
Amerika’dan son zamanlar›n gözde
bo¤a piyasalar›ndan olan Körfez’e
kadar hemen tüm piyasalar› etkisine
alm›fl durumda. Türkiye’de ikinci dal-
galanma yaflanmadan hemen önce
Hindistan borsas› ani düflüfller sebe-
biyle geçici olarak kapat›lm›fl idi.
CNN’in haberine göre polis olas› inti-
har olaylar›n› önlemek için harekete
geçmiflti Delhi sokaklar›nda.

Üstelik benzer bir durum meta
borsalar›nda da yaflan›yor. May›s ba-
fl›nda 75 dolar›n üzerini zorlayan pet-
rol fiyatlar›, May›s ay›n›n iki haftas›
içinde 5 dolar geriledi. Son bir y›l için-
de neredeyse dört kat›na ç›kan bak›r
ise ayn› dönemde yüzde 20’ye yak›n
de¤er kaybetti. Ayn› durum son y›lla-
r›n gözde yat›r›m arac› alt›n için de
geçerli. Para borsalardan, meta piya-
salar›ndan ve bugüne dek prim yap-
m›fl olan gayrimenkul gibi varl›klardan
kaç›yor, artan faizler sebebiyle bono
ve tahvillere yöneliyor. Oluflan likidite-
yi kontrol etmekte zorlan›yor baflta
FED olmak üzere merkez bankalar›.

Türkiye’yi bu dalgadan muaf tuta-
m›yoruz. Dalgalanmalarla birlikte
Türkiye’den önemli bir miktar serma-
ye çekildi yabanc›lar taraf›ndan, son
zamanlarda elde ettikleri kazan›m-
lardan vazgeçerek üstelik. D›flar›da-
ki hareketlili¤in ne kadar devam ede-
ce¤ini takdir edemiyoruz. Tabiat›yla
sürecin ülkemiz ekonomisini ne ölçü-
de etkileyece¤ini de.

‹ç istikrara gelince burada da iki
unsuru göz önünde tutmak gereki-
yor. Bunlardan ilki, ekonominin bu
sürece tepkisi. Henüz içeride tasar-
ruf sahipleri ve yat›r›mc›lar›n Türk Li-
ras›’ndan dövize geçmedi¤ini görü-
yoruz. Bu müspet bir iflaret. Yine bu
çerçevede artan kurlar›n cari denge-
yi rahatlataca¤› tahmin ediliyor. Bu
durum, ancak d›fl talebin eskisi gibi
devam edece¤i varsay›m› geçerlili¤i-

ni sürdürür, enflasyon da dizgin alt›n-
da tutulabilirse gerçeklik kazanacak.
Nihayet reel kesimin k›sa döviz po-
zisyonu, artan kurlar karfl›s›nda en
zay›f halkay› oluflturuyor.

‹çerideki ikinci s›k›nt›, dalgalanma-
n›n siyasi bir gerginlik ortam› ile ayn›
vakte denk düflmesi. Laiklik tart›flma-
lar›, Sezer’in sosyal güvenlik yasas›n›
veto etmesi, ard›ndan Dan›fltay sald›-
r›s› gibi geliflmeler tabii olarak piyasa-
lar›n tepkilerini de flekillendiriyor. Ni-
hayetinde piyasa siyasetten etkileni-
yor, piyasalardaki geliflmeler de siya-
sete malzeme yap›l›yor. Burada ülkeyi
k›s›r ve giderek kötüleflen bir döngüye
sokmak, en ›l›ml› tabirle gaflet olur.

fiu ana kadar dalgalanmalar eko-
nomi yönetimince iyi yönetildi. Mer-

kez Bankas›, tüm bask›lara ra¤men
döviz satmad›. Bu ad›m bir taraftan
rezervlerin erimesini engellerken di-
¤er yandan serbest piyasaya olan
güveni artt›rd›. IMF ile üçüncü ve
dördüncü gözden geçirmeler bir ara-
da tamamland›. Önümüzdeki dö-
nemde hükümetin ekonomi politika-
lar›nda, yap›sal meselelere biraz da-
ha e¤ilmek d›fl›nda, ciddi bir de¤iflik-
lik yapmas›n› beklememek gerek.
Bilakis gevfleme gösteren kimi alan-
larda daha s›k› tedbirlerin al›nd›¤›na
flahit olabiliriz.

F›rt›nay› atlatabilirsek, ülke eko-
nomisinin önümüzdeki aylara çok da-
ha sa¤lam girece¤ine inan›yoruz. ■

* Baflekonomist
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Tolstoy, “‹nsan›n bir zamanlar
yaflam›fl oldu¤u duyguyu, kendin-
de canland›rd›ktan sonra, ayn›
duyguyu baflkalar›n›n da hissede-
bilmesi için hareket, ses, çizgi,
renk, veya sözcüklerle belirlenen
biçimlerle ifade etme ihtiyac›ndan
sanat ortaya ç›km›flt›r” derken Tur-
gut Cansever çal›flmas›nda Si-
nan’daki sanat anlay›fl›n› flu cümle-
lerle dillendiriyor: “…Sinan’›n men-
subu bulundu¤u ‹slâmiyetin bi-
çimlendirdi¤i derunî sezifller, bilgi
ve tecrübelerin birleflimi olarak
önyarg›lar›ndan ar›nm›fl bir süre-
cin sonucunda tasar›mlar›na yan-
s›m›flt›r.” Bu iki yaklafl›mdan yola
ç›kacak olursak e¤er, Sinan’›n içeri-
sinde bulundu¤u hâlin ne oldu¤unu
görebilmek için eserlerine bakmak
gerekti¤ini söyleyebiliriz. Eserleri
O’nu söyler bize. O, günlük ve s›ra-
dan bir yaflam›n dar s›n›rlar› içerisin-
den eserleri ile s›yr›l›rken, ayn› za-
manda bizim yaflam›m›z daraltan
alanlar›ndan ve anlar›ndan kaçarak
s›¤›nabilece¤imiz mekanlar› birkaç
yüzy›l öncesinden tasarlam›fl oluyor-
du. ‹slâm’›n flekil verdi¤i sezgi, bilgi
ve tecrübelerin ortaya ç›karm›fl oldu-
¤u mekanlar›n bugün bizlere nas›l
imkânlar ortaya ç›kard›¤›n›n ipuçla-
r›na ulaflmak, Turgut Cansever’in
Mimar Sinan isimli eseri ile mümkün
hale geliyor. “Mekan imkân do¤u-
rur” ya da “mekan imkân do¤uru-
yorsa mekand›r” halinde kal›plaflan

cümlelerin neye karfl›l›k geldi¤inin
ad› oluveriyor Mimar Sinan.

‹slâm Mimarisi Üzerine Düflünce-
ler bölümü genel anlamda ‹slâm kül-
türünün esas›n› teflkil eden “tevhid”
kavram› etraf›nda flekilleniyor. Ge-
nelde ‹slâm’›n kültür tarihi, özelde ise
‹slâm mimarisi üzerine Bat›l› araflt›r-
mac›lar taraf›ndan yap›lan araflt›rma-
lar›n ve gelifltirilen teorilerin “tevhid”
kavram›ndan yoksun olarak ele al›n-
makta oldu¤u gerçe¤inin bugünün ‹s-
lâm dünyas› için de örneklik teflkil et-
ti¤ini ifade eden Cansever, Kur’an-›
Kerim’de yer alan “Allah’›n mescid-
lerini, yaln›zca Allah’a ve ahiret
gününe iman eden, namaz› dos-
do¤ru k›lan, zekat› veren, ve Al-

lah’tan baflkas›ndan korkmayanlar
imar edebilirler. ‹flte, hidayete
erenlerden olduklar› umulanlar
bunlard›r.” (Tevbe Suresi 9/18) aye-
tinden hareketle iman/amel (inanç ve
uygulama) ve dolay›s›yla konu ba¤-
lam›nda ‹slâm akidesi ile ‹slâm mi-
marisi aras›ndaki zorunlu ve olmazsa
olmaz iliflkinin ‹slâm mimarisinin esa-
s›n› oluflturdu¤una dikkat çekiyor. II.
Bölümde mimari nedir, mimaride
malzeme, mekan organizasyonu,
inançlar›n rolü, üslup ve varl›k müna-
sebeti, kutsal sanat, ‹slâm mimarisi,
‹slâm evine dair, ‹slâm Mimarisinde
‹klimin De¤erlendirilmesi, ‹nsan ve
‹slâm Mimarisi, haller, makamlar ve
mimari tezahürler, üslup meseleleri,
ça¤dafl durum, dünyadaki durum,
modernizm karfl›s›nda ‹slâm mimari-
si, tevhid ve aç›k mekan, H›ristiyan
duyarl›¤› ve immateryalizm, barok ve
‹slâm mimarileri, tevhidin kaybedil-
mesinin sonuçlar› isimli bafll›klarla
sunulan içerik, ‹slâm mimarisine Tur-
gut Cansever’in engin sezgi, bilgi ve
tecrübeleri vas›tas›yla bakabilmeye
dair eflsiz bir zemin haz›rl›yor.

‹slâm Mimarl›k Eserlerine Genel
Bak›fl kitab›n III. bölümü olarak karfl›-
l›yor bizi. ‹lk örnek olarak sunulan
Hz. Peygamber’in mescid olarak kul-
lan›lm›fl olan evinin özellikleri ve pla-
n› ile karfl›lanmak özellikle Efendi-
miz’in karikatürize edildi¤i bir dönem-
de ayr› bir haz b›rak›yor dima¤›m›z-
da. Bu mescidden bafllayan yolculu-

Sinan
el-fakir el-hakir

Sinan

Y U S U F  A R M A ⁄ A N *

Niyetini, “mühründe “el-fakir el-hakir Sinan” ibaresini kullanarak anlatan bu büyük dehan›n geçmiflte kalm›fl eflsiz
baflar›lar›n›n özüne ulaflmak…” cümlesiyle ifadelendiren Turgut Cansever, bu a¤›r cümlenin üstesinden nas›l

kalk›laca¤›n›n iflaretini oldukça yal›n ve mütevaz› bir ön kabulle veriyor bizlere “niyet her fleyin bafl›d›r…”
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¤un 14 as›r boyunca Bat›ya ve Kuzey
Afrika k›y›lar›ndan, Balkanlar’a, Ak-
deniz havzas›ndan, Ortado¤u’ya,
Hindistan’dan Malezya’ya kadar ulafl-
t›¤› tüm s›n›rlarda var olmay› baflara-
bilen ‹slâm mimarisinin, yerel çözüm-
lerle de bütünleflerek abidevî mimari
eserleri ve bu eserlerin zenginlefltirdi-
¤i ‹slâm flehirlerini vücuda getirdi¤ini
ifade eden Turgut Cansever, bu do-
kunun son iki as›rda büyük ölçüde
bütünlü¤ünü yitirdi¤ini ve tahribata
u¤rad›¤›n› üzülerek dile getiriyor. Dört
Halife dönemi, Abbasiler, Fatimîler,
Endülüs Emevîleri, Gazneliler, Büyük
Selçuklular, Anadolu Selçuklular›,
Anadolu Beylikleri, ‹lhanl›lar, M›s›r
Memlûk, ‹ran Safevî, Osmanl›, Hint-
Babür, Kuzey Afrika mimari tarzlar›
örnekleri ile birlikte an›l›yor. Bu bö-
lümde kronolojik olarak sunulan ve
dönüm noktas› olarak kabul edilebile-
cek eserlerden fiam Emevî Camii,
Keyruvan Camii, Kurtuba Ulu Camii,
‹sfahan Ulu Camii, Delhi Kuvvetü’l ‹s-
lâm Camii ve onun muhteflem mina-
resi Kutub Minar, Konya Alaaddin Ca-
mii, Erzurum Çifte Minareli Cami, Ol-
caytu Hudabende Türbesi, Elhamra
Saray› ve bahçe mimarl›¤› alan›nda
Cennetü’l Arif dikkat çekiyor. 

Kanaatimce kitab›n en önemli bö-
lümlerinden birisi olarak göze çarpan
bölüm Mimar Sinan’›n Dayand›¤› Os-
manl› Mimarl›k Birikimi bölümüdür.
Sö¤üt, Bilecik, ‹znik, Osmanl›’n›n bafl-
kentli¤ini yapm›fl Bursa, Edirne ve ‹s-
tanbul’da ortaya konulmufl 16. as›r
evveline ait mimari flaheserlerden ve-
rilen örnekler vas›tas›yla Mimar Si-
nan’›n nas›l bir mimari altyap› üzerine
eserlerini bina etti¤i gözler önüne se-
riliyor. Örnek olarak seçilen ve detay
foto¤raflar›yla sunulan eserlerden ba-
z› örnekleri flu flekilde s›ralayabiliriz;
Bilecik Orhan Gazi Camii, ‹znik Nilü-
fer Hatun ‹mareti, Bursa Ulu Camii,
Y›ld›r›m Camii, Yeflil Camii, Edirne
Eski Camii, ‹stanbul Bayezid Camii ve
Yavuz Sultan Selim Camii. Bu bölüme
iliflkin olarak müellif flunlar› söylüyor
okura: “Hayat›n›, ‹slâmî inanç teme-
line dayanan sanat üslubunun
imkânlar› içinde eserler üretmeye,
ürettiklerine yenilikler eklemeye ve

farkl› çözümlemelerle yap›lar›n d›fl
dünya ile iliflki kurma biçimlerini
zenginlefltirmek için araflt›rmalar
yapmaya adayan Mimar Sinan, da-
ha önce vücuda getirilmifl eserleri
din ve ›rk fark› gözetmeden, önyar-
g›lardan uzak bir tav›rla inceleye-
rek, kazand›¤› birikimini 16. asr›n
ça¤ ruhu içerisinde sanat›n› tan›m-
lamak amac›yla kullanm›flt›r.”

Üç padiflah›n (Kanuni Sultan Sü-
leyman, Sultan II. Selim ve Sultan
III. Murad) saltanatlar› s›ras›nda
eserlerini veren Mimar Sinan’›n sa-
natsal ve mimarî anlamda belli bafll›
eserlerinin ele al›nd›¤› ve mimarl›k
seyrine esas teflkil eden sat›rbafllar›-
na rastlad›¤›m›z bölümler; mimarl›k,
tezyinat, kültürel anlamda ve dönemi-
nin sanat dallar› ba¤lam›nda Mimar
Sinan’›n mantalitesinin ele al›nd›¤›,
Mimar Sinan’›n Ça¤› (V), Haseki
Hürrem Sultan Külliyesi, Barbaros
Hayrettin Pafla ve Üsküdar Mihrimah
Sultan Külliyesi özelinde ele al›nan
‹lk Eserleri (VI), fiehzade Mehmed
Külliyesi (VII), Süleymaniye Külli-
yesi (VIII), Edirnekap› Mihrimah Sul-
tan Külliyesi, Lüleburgaz Sokulu
Mehmet Pafla Külliyesi, Hadim ‹bra-
him Pafla Camii, Sinan Pafla Camii,
Haseki Hürrem Sultan Hamam›, Rüs-
tem Pafla Camii, Zal Mahmud Pafla
Külliyesi, Büyükçekmece Köprüsü,
Sokulu Mehmet Pafla Mescidi ve Ker-

vansaray› ve Ma¤lova Su Kemeri ör-
nekliklerinden yola ç›k›larak haz›rla-
nan fiehzade ve Süleymaniye’den
Selimiye’ye (IX), Edirne Selimiye
Camii (X), Ayasofya Minareleri, Ka-
d›rga Sokullu Mehmet Pafla Camii,
Azapkap› Sokullu Mehmet Pafla Ca-
mii, Piyale Pafla Camii, K›l›ç Ali Pafla
Camii ve Üsküdar fiemsi Pafla Külli-
yesi ile oluflan Mimar Sinan’›n Son
Dönem Eserleri (XI) ve Mimar Si-
nan’›n Mimarl›k Miras› (XII) bölüm-
lerinden oluflmaktad›r. Bu bölümlerin
oldukça emek sarfedilerek haz›rla-
nan, ad› geçen eserlerin mimarî özel-
liklerini ve detaylar›n› yans›tmak
maksad›na binaen farkl› aç›lardan ele
al›nm›fl foto¤raflarla bezenmifl oldu-
¤unu müflahade ediyoruz. 

Turgut Cansever’in Mimar Sinan
isimli çal›flmas›n›n redaksiyon çal›fl-
malar›n› gelenek, flehir, tarih yaz›la-
r›ndan tan›d›¤›m›z gazeteci/yazar
Mustafa Arma¤an yürütmüfl. Kitab›n
foto¤raf ve tasar›m› Emine ve Meh-
met Ö¤ün’e ait. Nurettin Özlük’ün
teknik dan›flmanl›¤›nda yürütülen ça-
l›flman›n mizanpaj›n› Zübeyir Çifçi,
çizimlerini Emre ‹fllek üstlenmifl. ■

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

TURGUT CANSEVER

‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akade-
misi Mimarl›k Bölümü’nü bitirdi. ‹stan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde,
sanat tarihi doktoras›n› tamamlad›.
1960’da doçent unvan›n› ald›. 

Üç kez A¤a Han Mimarl›k Ödülü kazan-
d›. Mekke Üniversitesi e¤itim program›-
n›n haz›rlanmas›nda dan›flman olarak
çal›flt›, ayr›ca A¤a Han Mimarl›k Ödülü
için büyük jüri üyesi seçildi.

Di¤er Eserleri: Osmanl› ve Selçuklu
Mimarisinde Sütun Bafll›klar›, Doktora
Tezi, 1949; Modern Mimarinin Sorunla-
r›, Doçentlik Tezi, 1960; Düflünceler ve
Mimarî, Türk Tarih Kurumu Bas›mevi,
1981; fiehir ve Mimarî, A¤aç Yay›nc›l›k,
1992; Ev ve fiehir, ‹nsan Yay›nlar›,
1994; Kubbeyi Yere Koymamak, ‹z Ya-
y›nc›l›k, 1997; ‹stanbul’u Anlamak, ‹z
Yay›nc›l›k, 1998; ayr›ca birçok yabanc›
ve yerli mimarl›k dergisinde makaleleri
yay›nland›.
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Mimar Sinan’›n eserlerinin tabiî
ve mimarî çevre ile uyumuna özel-
likle dikkat çekiyorsunuz. Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda, modern flehirle-
rin durumu, hiç de iç aç›c› de¤il.
Mimari uyumsuzlu¤un, çirkinli¤in
bize mahsus tezahürleri hakk›nda
neler düflünüyorsunuz?

Mimar Sinan’›n çevreyle uyuma
gösterdi¤i özen yaflad›¤› ça¤ kültü-
rünün oldu¤u kadar geçmiflin de bir
yans›mas›d›r. Yüksek seviyede bir
çevre bilincinin mevcut olmad›¤› du-
rumda zaten gerçek bir mimarl›k sa-

nat›n›n vücut bulmas› düflünüle-
mez; tarih boyunca da hiç mümkün
olmam›flt›r. 

Bir abidenin çevresi ile iliflkisinin
iki zaman boyutu vard›r. Bunlardan
birincisi güncel çevre flartlar›n›, ikinci-
si ise gelece¤i içerir. Eserin tasar›m›-
n› etkileyen, belirleyen verilerle, o
çevreye yap›n›n kat›l›m› neticesinde
ileride vücuda getirilecek mimari olu-
flumlar›n bu yap›dan nas›l etkilenece-
¤i gibi hususlar birlikte de¤erlendirilir.

Günümüzde, büyük abidelerin
çevresindeki yeni mimari giriflimler,

bu kültür varl›klar›n› gerekti¤ince an-
layarak biçimlendirilmemektedir. Mo-
dernitenin yaratt›¤› duyars›zl›k sonu-
cunda flehirlerde vahfli seviyesizlik or-
tamlar› oluflmufltur. Ülkemiz, insanl›k
tarihinin çok özel sivil mimari dokula-
r›ndan oluflan ve çeflitli ölçekteki abi-
deler ile bir kere daha tezyin edilen
‘güzel’ flehirlere sahipti. Ancak, kültü-
rel birikimden yoksun mühendislerin
birbirlerine dik yollar çizerek olufltur-
duklar› gridlerle bu kültür dokular›
vahflice tahrip edilmifltir. Ayr›ca, hiçbir
mant›kl› temeli olmayan, ço¤unlukla
gayrimeflru spekülatif amaçlarla al›-
nan, yap›laflma yo¤unlu¤unu art›rma
kararlar›, son bir as›rl›k flehirleflme
sürecimizi, kültürel bir seviyesizlik ve
toplumsal ahlaki çöküntü batakl›¤›na
saplam›flt›r. Bu kültürel ve sosyolojik
kirlilik flehirlerimizin her noktas›nda
kendisini aç›kca göstermektedir.

Sanayi devriminden sonra ma-
kinelerin, motorlu tafl›tlar›n haya-
t›m›za girifli, mimarl›k anlay›fl›n›
da de¤ifltirdi. Teknolojik geliflme-
lerin yol açt›¤› mimarînin olumlu
ve olumsuz yönleri hakk›nda neler
söyleyebilirsiniz?

Amerikal› sosyolog L. Mumford,
1946 y›l›nda “flehirlerimizde bundan

Mimar Sinan Üzerine
Turgut Canveser ile

Mimar Sinan Üzerine
Güzel sanatlar içinde etkisi en kapsaml› olan› flüphesiz mimarl›kt›r. Edebiyat eseri, okuyucular›; müzik,

dinleyicileri; resim, heykel, tiyatro, dans ve sinema, izleyicileri etkiler ve bütün bunlarla iliflki kurmak da,
iliflkiyi koparmak da ço¤u kez iste¤e ba¤l›d›r. Oysa medenî insan, öteden beri mimarî eserle ister istemez iç
içedir. Mimarl›¤›n; din, siyaset, bilim ve ekonomi gibi temel toplumsal kurumlarla ilgisi de, öteki sanatlara

oranla daha yo¤un ve s›k›d›r. Modern Bat› uygarl›¤›n›n getirdi¤i pek çok fley gibi, mimarî de sorgulanmaya
muhtaçt›r. Ülkemizin seçkin ve bilge mimarlar›ndan Turgut Cansever ile yapt›¤›m›z bu söyleflinin

bu sorgulamaya de¤erli bir katk› olaca¤›n› umuyoruz. 

R Ö P O R TA J :  A L ‹ fi A N D E M ‹ R C ‹ *

röportaj
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30 y›l evvel yürüyerek 20 dakikada,
at arabas› ile 10 dakikada gidebildi-
¤imiz yerlere flimdi saatte 150 mil h›z
yapan motorlu araçlar ile yaklafl›k bir
saatte gidebiliyoruz,” diye yazmak-
tayd›. Mumford, çözüme araçlar ile
de¤il insana göre flehir tasar›m› sis-
tematikleri ile ulafl›labilece¤ini ifade
etmekteydi.

Dünyadaki geliflmelerden pek
fazla da haberdar olmayan teknok-
ratlar ve politikac›lar›n flehirlerimiz-
deki çöküflün esas mesebbibi olduk-
lar› aflikard›r.

“Ümmetimin zevali kötü alimler ile
kötü emirlerden olacakt›r”, fleklindeki
peygamber hikmetinin do¤rulu¤unu
yaflamakta oldu¤umuz trajedi ile
hergün tekrar ve tekrar görüyoruz. 

fiehir hakk›nda do¤ru bilgilere
sahip olmayan politikac›lar, flehre
zarar verecek sloganlarla halk› flart-
land›rarak iktidara geldiklerinde
Hz. Peygamberimiz’in “Hükümdar›n
iyisi alimin aya¤›na giden, alimin kö-
tüsü hükümdar›n aya¤›na gidendir”,
fleklindeki Hadis-i fierif’inin tam ter-
sine, bu evrensel do¤ruyu çi¤neyen
bir tav›r içerisinde tayin ettikleri emir-
kulu teknisyenlerin bilgisizce ald›kla-
r› kararlar ile flehirlerimizi tahrip et-
mekte, çocuklar›m›z›n gelece¤ini ka-
rartmaktad›rlar. 

E¤er, ‹stanbul’u çok merkezli bir
metropol olarak planlamazsan›z, 10
köprü ve 3 tüp geçit infla etseniz de;
yüzlerce kilometre uzunlu¤unda 4
fleritli, insanl›k d›fl› tünel yollar açsa-
n›z da ulafl›m sorununu çözemezsi-
niz. Sadece, ‹stanbul gibi bir nadide
flehri tahrip etti¤inizle kal›rs›n›z. 

Çok katl› yap›lar ve toplu konut
uygulamalar›; asgarî bar›nma ihti-
yaçlar›n› karfl›laman›n ötesine ge-
çerek bireylerin, ailelerin, çocuk-
lar›n bütün dinlenme, e¤lenme,
spor ve sanat ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yacak bir zenginli¤e kavuflturula-
bilir mi? Dünyada bu yönde aray›fl
ve uygulamalar var m›?

‹stanbul’da yap›lan Habitat Konfe-
rans›’nda, önümüzdeki yar›m as›rl›k
dönemde meydana gelecek büyük nü-

fus art›fl›yla bugün 6 milyar olan dün-
ya nüfusunun 10 milyara ulaflaca¤›,
flehir nüfusunun ise 8 milyar olaca¤›
fleklindeki demografik bulgular çerçe-
vesinde, Türkiye’de de 40 sene içinde
flehirlerde takriben 60-75 milyon insan
için konut infla etmek mecburiyeti ile

karfl› karfl›ya kalaca¤›m›z hususu or-
taya konmufl bulunmaktad›r.

Konutun, yap›y› oluflturan bütün
parçalar›n sanayi taraf›ndan üretilip,
müstakbel kullan›c›n›n da kat›l›m›yla
hafif parçalar ile gerçeklefltirilen bir
montaj ameliyesi ile elde edilmesi

halinde, böylesi önemli bir meselenin
çözümünün sa¤lanabilece¤i Habitat
Konferans›’nda ortaya konmufltu.

Benzer bir konut üretim sürecine
ait geleneksel yaklafl›m ve yap› tek-
nolojisi ile meydana gelmifl tarihi fle-
hirlerimizi yok ederek, bu teknikler
yerine Bat› Avrupa’n›n sömürgeci ül-
kelerinin sömürgelerinden temin et-
tikleri paralarla bir israf ekonomisinin
ürünü olarak iki as›r boyunca uygula-
d›klar› konut üretim tekniklerini Tür-
kiye’ye geliflme ad›na ithal ettik.

Az yo¤un villa yerleflmelerinin
pahal› altyap› harcamalar›, çok katl›
binalar›n yap› teknolojisinden do¤an
maliyet yüksekliklerinden kaynakla-
nan israf›n devam ettirilmesine kesin
olarak imkân olmayacakt›r. Bu paha-
l› ve israfa yol açan uygulamada ›s-
rar edildi¤i sürece toplumun genifl
kesimleri sefalet mahallelerinde ya-
flamaya mahkum kalacakt›r. Bu fela-
ketli durumun bertaraf edilmesi an-
cak, 1930’lu y›llara kadar varl›¤›n›
sürdürmüfl olan Osmanl› yo¤un-ufkî
flehirleflme yaklafl›m›n›n ve konut
üretiminin sanayileflme yolu ve ha-
yata geçirilmesi ile baflar›labilir.

Ayr›ca, iki as›rd›r apartmanlarda
yaflayan Frans›z flehir halk›n›n 1965
y›l›nda yap›lan bir ankette % 68’inin
bir iki katl› bahçeli evlerde oturmay›
istemeleri, halk›n›n büyük k›sm›n›n
apartman hayat›na al›flm›fl oldu¤u
zannedilen bir ülkede dahi böyle bir
tercihi ortaya koymalar› neticesinde
bu ülkenin konut politikalar›n›n göz-
den geçirilmesine yol açm›flt›r. 

Di¤er taraftan, 50 sene evveline
kadar bir iki katl› evlerden oluflan fle-
hirlere sahip ülkemizde flehir halk›n›n
tercihlerini anlamak için 1980-83 y›l-
lar› aras›nda yap›lan bir araflt›rma
Türkiye flehir halk›n›n % 83’ünün 1-2
katl› evlerde oturmay› tercih etti¤ini
ortaya ç›karm›flt›r. Müteahhitlik firma-
lar›n›n kâr alan› olarak gelifltirilmekte
olan çok katl› yap›lar üretmek; bir yer-
den sonra hem halk›n talebine karfl›
bir giriflim olmak sebebi ile hem de ik-
tisadî, teknolojik, do¤al sebeplerle,
meselâ depremin sebep olaca¤› y›-
k›mlarla imkâns›z hâle gelecektir.

röportaj
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Türkiye’nin 75 milyon insan›n› 1-2
katl› evlerle, Bursa ve ‹stanbul’un es-
ki flehir dokular› gibi yerlefltirmek için
gerekli olacak arazi, yaln›zca 7500
km2’dir. Bugün ormana tescilli arazi
içinde 220.000 km2’si üzerinde hiç
a¤aç olmayan, yani gerçekte orman
olmayan arazi durumundad›r. Görül-
dü¤ü gibi Türk insan› için çok katl› ko-
nut üretmeyi gerekli k›lacak arazi so-
runu yoktur.

Yafll›lar›n, çocuklar›n bahçeden
tabiattan kopart›lmas›na sebep olan,
komfluluk iliflkilerini yok eden çok kat-
l› apartmanlar› flehir halk›n›n da tercih
etmedi¤i gerçe¤i göz önünde tutula-
rak, apartmanlaflma yolu ile içine
düflülen ve giderek derinleflen
sorunlar›n afl›lmas› için ufkî yo-
¤un yerleflmelerin gerçeklefltiril-
mesi bir zarurettir.

Bir beldenin mimarî çehre-
sinin oluflmas›nda devlet ve
belediye gibi resmî düzenle-
yiciler mi, halk›n e¤ilim ve is-
tekleri mi daha belirleyici ol-
mufltur? Yoksa, bunlar›n üs-
tünde ve ötesinde din, uygar-
l›k gibi daha kuflat›c› bir et-
kenden mi söz etmeliyiz?

Dînin ve tasavvufî e¤itimin
Türk-‹slâm kültüründe sanat ve
özellikle mîmârî biçim ifâdeleri-
ne kazand›rd›¤› özellikler, kültü-
rün üslûbunu belirlemektedir.
Rahman ve Rahim olan Allah’›n
himâyesine mazhar olman›n
inanc› ile eriflilen canl›, ayd›nl›k,
mütevâz›, yüce tav›r; birer cen-
net örne¤i olarak vücûda getirilmesi
amaçlanan Türk evinin, mahallesinin
de temel mîmârî özelliklerini teflkil
etmifltir.

Hayat›n›n her ân›nda çevresinde
tezâhür eden davran›fl ve ifâde flekil-
lerinin, kendi davran›fllar›na temel tefl-
kil eden inançlar› ile bütünleflmesinin
idrâkini gelifltirerek ve bu idrâk ile çev-
resini daha da güzellefltirmeyi mukad-
des bir vecîbe sayan bu kültürün sa-
nat ve üslûp çözümlemesini tamamla-
yan, ürüne gerçek ve yüce sanat sevi-
yesini kazand›ran aflama ise, yarad›l›-

fl›n temel özellikleri ile ilgili inançlar›-
m›z›n sanat eserine yans›mas›d›r.

Sanat, insan hayat›n›n ayr›lmaz
parças› ve insan›n dünyay› güzellefl-
tirme vecibesini gerçeklefltirdi¤i
aland›r. Dolay›s›yle sanat›n hem üs-
lûp, hem biçim ifâdeleri, hayat›n bi-
yo-sosyal organizasyonu, maddî
âlem îcaplar› bak›m›ndan tutarl› bir
düflünce bütünlü¤ü içinde ele al›n-
mas› zaruridir. Mîmârîde kültürel bü-
tünlü¤ü ve devaml›l›¤› gerçekleflti-
ren, tahakküm etmeyen bir düzenin
tek temeli de inanç sistemidir. 

Günümüzde ise haks›z spekülatif
kazançtan kaynaklanan kabal›k ve

gösterifle dayal› yaflam tarz› özendi-
rilmekte, bu yaflam tarz›n›n flehire
yans›mas› ise çirkin çok katl› yap›lar,
otoyollar, hava kirlili¤i, asayiflsizlik
ve sefalet mahalleleri olmakta ve
maalesef ad›na da Bat›l›laflma, mo-
dernlik denmektedir. Bunun sorum-
lusu bilgisiz yöneticiler oldu¤u kadar,
eldeki ile yetinmemeye flartland›r›l-
m›fl insanlar›m›zd›r. 

Mimar Sinan’dan kalan eserle-
re bakarken bugün, sadece tarihî
bir miras› koruma ve sevme duy-

gusuyla m› bakmal›y›z? Bu eserle-
rin günümüz mimarî pratiklerini
yönlendirecek veya etkileyecek
de¤erlerinden söz edebilir miyiz?

Hiç flüphesiz, yaln›z Mimar Si-
nan’›n eserleri de¤il, bütün tarihi kül-
türel miras, geçmifl tecrübelerin bil-
gisini içerdi¤i için bugün yap›lacak
olana da ›fl›k tutar, bu aç›dan büyük
de¤er tafl›r. 

Bir k›s›m Bat›l› sömürgeci ülke-
nin teknolojik olarak sa¤lad›¤› bafla-
r›lar›n yan›nda, genifl halk kitleleri-
nin yaflam flartlar›n›n, konutlar›n›n
sefaleti ve olumsuzlu¤u, modern
dünyan›n yetersizli¤ini en aç›k flekil-

de ortaya koymaktad›r. Yaln›z
bu durum bile, Mimar Sinan’›n
eserleri ve çeflitli ölçekteki âbi-
de niteli¤i tafl›yan yap›lar›n
çevresinde de¤iflen flartlara
uyarak infla edilmifl evlerden
oluflan Osmanl›-Türk flehirleri,
mahalleleri dünyaya örnek tefl-
kil edecek niteliktedir.

Birbirine zaman içerisinde
eklenerek meydana gelen fle-
hirlerin oluflmas›na temel teflkil
eden düflünceler, Sinan’›n eser-
lerindeki mimari elemanlar›n bir
aradal›¤›na benzer bir bütün-
lüktür. Bu flekilde parçalar›n bir
araya gelmesi ile oluflacak mi-
mari unsurlar›n standartlaflt›r›l-
mas› ve bu parçalar›n önceden
imali bir endüstri ça¤› olarak ad-
land›rd›¤›m›z ça¤›m›zda mi-
marl›k sanat›n›n, nice yaflamla-
r› örseleyen dramatik yaln›flla-
r›n yap›ld›¤› mimar›n oyun ala-

n›, deneme tahtas› olmas›na son ve-
rilmesine vesile teflkil edebilir. Fran-
sa’da kenar mahallelerde yaflanan
son olaylar›n karmafl›k sosyolojik
nedenleri yan›nda mimari çevrenin
de rolünün oldu¤u yads›namaz. Ül-
kemizde toplu konut ad› alt›nda h›z-
la artan say›da gerçeklefltirilen çok
katl› yaflam alanlar›n›n yak›n bir ge-
lecekte büyük toplumsal sorunlara
neden olmas›n› beklemeliyiz. ■

* Ba¤c›lar fiubesi

Turgut Cansever k›z› Emine (Ö¤ün) ile 
bir gemi seyahati s›ras›nda (1960)

röportaj
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‹stanbul Valili¤i, fiam Valili¤i ve
T.C. fiam Kültür Tan›t›m Müflavirli¤inin
ortaklafla düzenledi¤i “fiam’da ‹stan-
bul Günleri” bafll›kl› faaliyetler çerçe-
vesinde fiam flehrine misafir olduk.
Asl›nda tüm hikaye ‹stanbul Belediye-
si Kültür A.fi.’nin Bankam›za fiam’da
bir sergi açma teklifi ile bafllad›. 

Bankan›z taraf›ndan ç›kar›lan
“Hicaz Demiryolu Foto¤raf Albü-
mü” isimli eserde yer alan foto¤rafla-
r› fiam tren istasyonu’nda sergileme
düflüncesi Kültür A.fi yetkilileri kadar
bize de heyecan verici geldi. Çünkü
Sultan Abdülhamit’e ait Hicaz Demir-
yolu projesi, ‹stanbul’dan Ba¤dat’a,
fiam’dan kutlu kent Medine’ye kadar
ulaflan bir hayalin hayata geçmesi
anlam›na geliyordu. Bu hayali anla-
tan ve Kurumumuz taraf›ndan ç›kar›-
lan bu kitapta yer alan orjinal foto¤-
raflar›n, bu projenin en önemli aya¤›-
n› oluflturan fiam’da sergilenmesi
çok manidar olmufltur. “Döfledikleri
demir raylarla milletimizin umudunu
çelik bir gergef gibi iflleyen dönemin
yöneticilerine; bu genifl co¤rafyan›n
demiryollar›yla kuflat›lmas› çal›flma-
s›nda büyük bir umudun yeflermesi
için k›zg›n çölleri al›n terleriyle sula-
yan aziz iflçilerimize” ithaf etti¤imiz
“Hicaz Demiryolu Foto¤raf Albümü”
isimli eser içinde yer alan foto¤rafla-
r›n o beldelerde sergilenmesi ayn›
zamanda bu projeye her aflamada
emek veren büyüklerimize de bir gö-
nül borcumuz say›labilir.

fiam... fiam-› flerif, Osmanl› dö-
neminde “flerif” unvan› tak›lan üç
önemli flehirden biri. Mekke ve Medi-
ne’den sonra baflkentlik yaparak ‹s-
lâm tarihine damgas›n› vurmufl ma-
sallar flehri. Dünya üzerinde kesinti-
sizce yaflam›n devam etti¤i en eski
flehir. Hz. Yahya ve Zekeriya, Sela-
haddin Eyyubi, Halid b. Velid, Bilal
Habefli, Cafer-i Tayyar, Ebu Hurey-
re, ‹bni Arabi, Hz. Zeynep, Sultan
Vahdettin, Abdülmecit, Refia Sul-
tan, Seniha ve Hatice Sultan gibi
birçok önemli kiflili¤in naafl›na ev sa-
hipli¤i yapan kutsal flehir. Arami, Yu-
nan, Roma, Bizans ve Osman-
l›’dan izler tafl›yan medeniyetler
flehri. Yüzy›llar boyunca H›ristiyan
ve Müslüman nüfusun birlikte yafla-
d›¤› hoflgörü cenneti...

Sabah›n ilk saatlerinde indi¤imiz
otelimizde neredeyse kafilenin tama-
m› uykuya çekilirken hafif deli (!) ol-
du¤unu bildi¤im ‹brahim Paflal›’n›n
ve tan›flmaktan büyük bir keyif ald›-
¤›m ‹hsan Fazl›o¤lu’nun teklifiyle
Cebel-i Kasyun’a (Kasyun da¤›) ç›-
karken buluyorum kendimi. Hem de,
hafif çak›r keyif oldu¤unu anlad›¤›-
m›z taksi floförümüzün rehberli¤in-
de. Bizi her ne kadar turistlere özel
fiyatlar konusunda uyarm›fl olsalar
da her halimizle “Biz turistiz” diye
adeta ba¤›r›yoruz. 

Muflambadan derme çatma loca-
m›z fiam flehrinin ›fl›klar›yla ayd›nla-
n›rken, gelen çay ve nargile bizi bu
dünyadan baflka dünyalara götür-

meye yetiyor. 
Sonradan ö¤rendi¤im bir bilgiye

göre Cebel-i Kasyun’un ismi, ayn›
zamanda Kabil’in Habil’i katletti¤i ve
dünya üzerinde ilk cinayetin gerçek-
leflti¤i yer olarak geçiyor. Bu olay, iyi
ve kötü olan›n netleflti¤i, dünya tarihi-
ne ait önemli bir milat say›labilir. Bu
milad›n bafllad›¤› yerden fiam’› sey-
retmek oldukça manidard›.

Bir flehir gece vakti bu kadar m›
güzel görünebilir? Yeflil ›fl›klarla ay-
d›nlat›lm›fl minareler adeta bir tak›
zerafetiyle süslüyor flehri. Uçaktan
bir flehri seyretmenin güzelli¤ini, rüz-
gâr yüzünüze vururken de izleyebili-
yor olman›n heyecan› kapl›yor bede-
ninizi. Ve seyahat boyunca devam
edecek bir telkinin ilk terennümlerine

E K R E M fi A H ‹ N *

‹stanbul Belediye Baflkan› Kadir Topbafl
“fiam’da ‹stanbul Günleri”

etkinliklerinin aç›l›fl konuflmas›nda

gezi

fiam ‹zlenimleri
Hicaz Demiryolu Foto¤raf Sergisi ve

fiam ‹zlenimleri
Yaz›ld›¤› sat›rlar›n bile edebî de¤erini art›ran bu önemli flehre gitme niyeti bir ifl vesilesiyle bafllad›. “fiam’da

‹stanbul Günleri” ismiyle organize edilen bir dizi etkinli¤e kat›laca¤›m›z netleflti¤inde seyahat çantam›z›
çoktan haz›rlam›flt›k bile. Daha önce birçok kez niyetlendi¤imiz ama f›rsat bulamad›¤›m›z bu gecikmifl

ziyaretin heyecan verici oldu¤unu itiraf etmeliyim. 
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bafll›yorsunuz. “Buras› fiam”...
“fiam fiehri”... 

Ve sabah›n ilk ›fl›klar› ayd›n-
lat›rken yüzünüzü, camilerden
d›flar›ya verilen tesbihat sesleri
ç›nlat›yor tüm fiam sokaklar›n›.

Günün ilk ›fl›klar›yla karfl›lafl-
t›¤›m›z fiam, gece vakti, ›fl›kla-
r›yla hayal etti¤imiz fiam’dan
çok farkl›. Bu farkl›l›k, masallar-
da geçen fiam’› bulma arzu-
muzdan ziyade, de¤iflen flehir-
lerin yeni kimliklerini kan›ksama
konusunda yaflad›¤›m›z zorluk-
tan kaynaklan›yor olsa gerek.
Trafik, korna sesleri, flehir kala-
bal›¤›, toz ve duman... Her fle-
hirde olan ve art›k “flehirde ya-
flaman›n zorluklar›” bafll›¤› alt›n-
da s›ralanan bu sorunlar, san›-
yorum, fiam’da biraz daha fazla.
Çünkü fiam belki de Türkiye’nin
elli sene öncesini yafl›yor gibi.

Otelde bir iki saatlik uyku
sonras›nda, gelme sebebimizi
oluflturan ve gün içerisinde ta-
kip etmek zorunda oldu¤umuz
birkaç etkinli¤e kat›l›yoruz. Bizi
bekleyen fiam sokaklar›n› dü-
flündü¤ümüzde takip etti¤imiz
etkinliklerin epeyce a¤›r geldi¤i-
ni söyleyebilirim. fiakas› bir ta-
rafa, asl›na bakarsan›z, ‹stan-
bul Valili¤i, fiam Valili¤i ve
T.C. fiam Kültür Tan›t›m Mü-
flavirli¤i’nin ortaklafla düzenle-
yece¤i “fiam’da ‹stanbul Gün-
leri” bafll›kl› etkinlikler birbirle-
rine düflman ilan edilen ve bir-
birlerini tan›ma imkân› bulama-
m›fl bu iki devlet için tarihi bir
ad›m say›labilir. Ve bu ba¤lam-
da hayata geçirilen etkinliklerin
devam edecek olmas› gerçek-
ten k›vanç verici. 

‹stanbul Kültür Günleri’nin
aç›l›fl› 11 May›s Perflembe gü-
nü fiam Üniversitesi’ndeki bir
kokteyl ile bafllad›. Kokteylin ar-
d›ndan da ‹stanbul Sazende-
leri (Göksel Baktagir ve arka-
dafllar›) Türk sanat müzi¤inin
en seçkin örnekleriyle konser
verdiler. “‹ki kültür aras›ndaki
ortak noktalar” bafll›kl› panel
için; Prof. ‹lber Ortayl›, Prof.
Ahmet Akgündüz, Doç. ‹hsan

Fazl›o¤lu ile Suriyeli profe-
sörler Mustafa al-Hatib ve
Abdurrahman Bitar’›n ismi ge-
çiyordu. Fakat galiba rahats›zl›-
¤› nedeniyle Prof. ‹lber Ortayl›
bu konferansta yer alamad›. Et-
kinlikler çerçevesinde Gülsin
Onay piyano, Zara ve Ahmet
Özhan Türk halk ve sanat mü-
zi¤i konserleriyle Suriyeliler’e
seslenme imkân›n› buldular.

Akflam›n karanl›¤›nda ma-
sallar flehrine dönüflen fiam
günün ilk ›fl›klar›yla ayd›nland›-
¤›nda gözünüze ilk çarpan,
flehre hakim rengin tekdüzeli¤i
ve eski görüntüsü oluyor.
fiam’da dil ö¤renmeye gelen ve
bizlere mihmandarl›k yapan ar-
kadafllar›m›z, savafl zamanla-
r›nda do¤al kamuflaj olaca¤›
için boya badana ve bak›ma
izin verilmedi¤i yönünde bize
bilgi veriyorlar. Buradan da, Su-
riyelilerin asl›nda y›llard›r savafl
psikolojisiyle yaflad›klar›n› an-
lamam›z mümkün oluyor. 

fiam’daki evlerle ilgili çok
enteresan bir bilgiyi de ekliyor-
lar. fiam evlerinin içleri d›fl gö-
rüntüsüne inat saraylar› and›r›-
yormufl. Arkadafllar›m›z›n ak-
tard›¤› bu enteresan bilgiye Su-
riye’ye ait tarihi notlardan ulafl-
mak mümkün. 20. yüzy›l baflla-
r›nda Ba¤dat mebusu olarak
bölgeyi gezen yazar ‹smail
Hakk› Babanzade 1908 y›l›nda
bu sokaklar› flöyle anlatm›fl: 

“Sokaktan manzaras› bu
kadar iç karart›c› görünen bu
evlerin içerisi hep ferah ve
güzeldir. Havuzlar, f›skiyeler,
ayakl›klar, mermer döflenmifl
avlular, flark›n bütün maddi-
yat›yla beraber maneviyat›n›
da sergiler. Sokaktan daha
çok eve, d›fltan daha fazla içe
önem veren flark, soka¤a ba-
kan duvarlar› özenli bak›fllar-
dan kaç›rm›fl, bütün süsle-
melerin bütün samimiyetleri-
ni, evinin avlusuna biriktir-
mifltir.” (Beyrut’tan Kuveyt’e
Irak Mektuplar›, Büke Yay›nlar›)

Ve Emevi Camii... Hiç flüphe-
siz ‹slâm alemi içinde yer alan

gezi
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birkaç önemli mabetten birisi bu cami-
idir. Ortas›nda gökyüzünün kap›s› gibi
duran genifl avlusu ve mimari yap›n›n
ihtiflam› en gergin yüzlerde tebessüm
uyand›racak kadar huzur verici. 

Suriye camileri Türk camilerinin
aksine çocuklarla daha bar›fl›k duru-
yor. Gerek fiam’daki Emevi Camii ge-
rekse Halep flehrinde yer alan Zeke-
riya Camii avlusunda ayn› manzara
dikkati çekiyor. Bu avlular adeta ço-
cuk bahçesini and›r›yor. Fakat ilginç-
tir ki, çocuklar›n bu avlulardaki koflufl-
turmalar›, hoplay›p z›plamalar› orta-
m›n manevi havas›n› bozmad›¤› gibi
sizi daha s›cak ve daha içten
bir ortama sokuyor. 

Emevi Camii üç büyük mi-
nareye sahip. Hz. ‹sa peygam-
berin inece¤i söylenen Akmina-
re bunlardan bir tanesi. Ezanlar
de¤iflik müezzinler taraf›ndan
koro halinde okunsa da kulak-
lar›m›z Üsküdar’da birbiriyle
ahenk içinde okunan ezanlar›
aramad› desek yalan olur. Ca-
mi de dört ayr› mezhebe göre
dört ayr› mihrap sözkonusu.

Ve Son Padiflah Sultan
Vahdettin... 600 y›ll›k büyük bir
imparatorlu¤un son hükümda-
r›na ait bir mezar bu kadar m›
alelade olabilir. “Beni vatan
topra¤›na gömün” vasiyeti
uyar›nca fiam’a getirilen naafl›
flimdi kimsesiz ve garip bir
mezar görüntüsünde. Hemen
yan›bafl›nda yer alan Süley-
maniye Camii ve o tan›d›k mi-
marisi ‹stanbul’da oldu¤unuz
duygusunu yaflat›yor.

fiam’da arac›na bindi¤imiz
taksi floförleri anlaflm›fl gibi mutlaka
ailelerinde yer alan bir Türk ba¤lant›-
s›ndan bahsediyorlar. ‹lk gün nere-
deyse herkesi Türk zannediyorken
arkadafllar›m›z bu “sempatik görün-
me” çabas› konusunda bizleri uyar›-
yor. Bu uyar›dan sonra, biz de ailele-
rimizde var olan (!) Arap ba¤lar›ndan
bahsedip bu komik oyuna ifltirak et-
meye bafll›yoruz.

Suriye sokaklar› ve neredeyse
tüm ülke Esad ailesinin foto¤raflar›
ve heykelleriyle donat›lm›fl. Beflar
Esad’›n devlet baflkanl›¤› öncesinde
bu foto¤raf ve heykellerin çok daha

fazla oldu¤unu ö¤reniyoruz. Peki bu
kadar resim ve heykel bir ülkenin her
tafl› ve topra¤›na niye konulur? 

Ülke, Esad ailesinin say›l›yor ve
“Beflar Esad’›n topraklar›na hoflgeldi-
niz” anlam›nda bir çok yaz›y› da gör-
mek mümkün. Suriye’de yaflarken
Esad ailesini ve onlar›n temsil etti¤i
devlet otoritesini unutmak mümkün
de¤il, çünkü hayat›n her alan›nda res-
miyle bile olsa kendini hat›rlat›yor. 

Tek partinin hüküm sürdü¤ü (Ba-
as) Suriye’de Beflar Esad’›n geçmifl
döneme k›yasla oldukça yumuflak
bir politika izledi¤i gözlemleniyor.

Suriye’nin lüks semtlerinde gördü¤ü-
nüz göbe¤ini aç›kta b›rakm›fl döv-
meli bayanlar ve Avrupa’y› an›msa-
tan kafeler art›k aflina görüntülerden
baz›lar›. Her ülkede oldu¤u gibi bu-
rada da birkaç ayr› dünyay› bir arada
görebilmeniz mümkün. Bir tarafta
lüks caddelerde, bu caddelere özel
yap›ld›¤› hissine kap›ld›¤›n›z lüks
arabalar›n içinde dolaflan Arap mo-
dernizminin temsilcileri. Di¤er tarafta
flehre hakim tepelerin eteklerine s›-
k›fl›p kalm›fl varofllar. Bu çarp›kl›¤›n
san›yorum sadece fiam’a özgü oldu-
¤unu da kimse iddia edemez. 

Ald›¤› göç ve flehirleflme (!) prob-
lemleri nedeniyle fiam’›n eski çekicili-
¤ini kaybetti¤i söyleniyor. Halep flehri
hakim flehir mimarisi aç›s›ndan bana
çok daha s›cak geldi. Halep tam bir
Türkmen flehri. Öyle ki flehirde yafla-
yan Araplarla bile Türkçe konuflabili-
yorsunuz. Halep flehrinin Osmanl› dö-
neminde Güneydo¤u Anadolu Bölge-
sinin idari merkezi oldu¤unu hat›rlar-
sak, san›yorum Halep flehrinin önemi
biraz daha anlafl›lm›fl olur. Halep’teki
Türk mahallelerini saymazsak bu böl-
gede 350 civar›nda Türk köyü oldu¤u-
nu ö¤rendik. Ayr›ca bir turizm flehrine

dönüflen Lazkiye ve civar›nda
da 265 Türk köyünün ad› geçi-
yor. Bu köylerde yaflayan yüz-
binlerce Türkmen’e ilaveten,
Telkele bölgesinde 50 bin, Kun-
teyra bölgesinde 100 bin, di¤er
bölgelerde toplam 300 bin ol-
mak üzere günümüzde Suriye
topraklar›nda yaflayan Türk nü-
fusun 1 milyonu aflk›n oldu¤u
tahmin ediliyor.

Ve Busra... 2 bin y›ll›k bir
yerleflimin yer ald›¤› aç›khava
müzesi adeta. Bu flehirde yer
alan Antik Tiyatro bizim As-
pendos’u an›msat›yor. Bu ti-
yatro Selahaddin Eyyubi’nin
emriyle Haçl›lara karfl› kaleler-
le örülmüfl. 

Kentin hemen arka taraf›nda
Peygamberimiz Hz. Muham-
med (SAV)’in amcas› Ebu Ta-
lib’in ticaret yaparken kervanla-
r›n› dinlendirdi¤i yer Buheyra
Manast›r› bulunuyor. Kaynak-
larda geçen rivayete göre; bir
gün Ebu Talip kervanla buradan

fiam’a gitmek amac›yla geçerken din-
lenmek amac›yla bu mevkide durur.
Peygamberimiz de d›flarda develeri
beklemektedir. Rahip Bahira d›flar›
ç›kar, henüz 10-12 yafl›nda olan
Peygamberimizi içeri al›r ve amcas›
Ebu Talib’e, “Ben bulutlar›n bu çocu-
¤u gölgeledi¤ini gördüm” der, omu-
zunu açar ve Peygamberlik mührünü
görür, tekrar Ebu Talib’e dönerek,
“Bu çocuk gelecekte büyük bir adam
olacak. Buna sahip ç›k›n) onu
buradan uzaklaflt›r›n” diye uyar›r. ■

* Reklam Halkla ‹liflkiler, Müdür Yard›mc›s›
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Albaraka Türk Kat›-
l›m Bankas›’n›n 43. be-
reket kap›s› Maltepe
fiubemiz 3 Ocak 2006
tarihi itibariyle hizmete
aç›lm›flt›r. 19 mahallesi
olan Maltepe’nin tarihi-
mizde önemli bir yeri
bulunmakta, Osmanl›
döneminde de günü-
müzde oldu¤u gibi bir
merkez niteli¤ine sahip
oldu¤u tarihi kaynak-
lardan tesbit edilmektedir. Örne¤in
Beflçeflmeler çevresinde Osmanl›
ordular›n›n ç›kacaklar› seferler ön-
cesinde konaklad›klar› bilinmektedir.
Yine fethedilen yerlerde gerek hal-
k›n gerekse de ordunun yiyecek,
içeceklerinin depolanmas› için çeflit-
li semtlere karpuz ya da kavun koya-
rak bozulma süreçlerini takip edip
en geç bozulan bölgeyi de günümü-
zün so¤uk hava depolu yerleri gibi
kulland›klar› da bilinmektedir. Bu ba-
k›mdan Maltepe’nin özellikle Esen-
kent çevrelerinin de ‹stanbul’un en
uzun soluklu iklimsel koruyuculu¤a
sahip oldu¤u da tesbit edilmifltir.
Esenkent günümüzde bu özelli¤i ile
adeta “dipfiriz” özelli¤ine sahiptir.
Ormanl›k alanlar› itibariyle geçmiflte
salg›n ve bulafl›c› hastal›klardan
kurtulabilmek için Esenkent ve Bafl›-
büyük gibi yerleflim yerlerinde has-
talar›n temiz havadan yararlan›p fli-

fal› bitkilerden yap›lan ilaçlarla teda-
vi edildi¤i bilinmektedir. Süreyyapa-
fla Senatoryumu bu çerçevede aktif
olarak görev ifa eden tesislerin ba-
fl›nda gelmektedir. Maltepe’nin tarihi
Bizans ‹mparatorlu¤u’na dayanmak-
tad›r. O devirlerde ad›n›n Bryas ya
da Latince Urias oldu¤u söylenir.
Bugünkü Maltepe ad› Höyük Tümü-
lüs içinde hazine, define veya küp
küp alt›nlar›n y›¤›ld›¤› tepe anlam›na
gelmektedir. Maltepe ve Dragos
isimleri her zaman birlikte an›lm›flt›r.
Bir rivayete göre ilçenin ismi Malte-
pe’nin tepelerinde hayali bir hazine-
yi bekleyen Dragon’dan (ejderha-
dan) gelmektedir. Dragon ismi günü-
müze Dragos olarak ulaflm›flt›r. Ko-
caeli Yar›madas›’n›n Türkler taraf›n-
dan fethinden sonra Türkler Dra-
gos’la ilgili birkaç efsaneye dayana-
rak bu ismi vermifllerdir. Tarihçi
Hammer bu k›y› fleridindeki bütün

tepelere Maltepe denil-
di¤ini yazmaktad›r. Os-
manl› ‹mparatorlu¤u
kurulmadan önce Türk
ak›nc›lar› Bizans ege-
menli¤i alt›nda bulu-
nan Kocaeli Yar›mada-
s›’na ak›nlar düzenle-
mifllerdir. Bu ak›nc›la-
r›n Üsküdar’a kadar
ilerledikleri bilinmekte-
dir. 1075 y›l›nda ‹znik
ve çevresinin fethiyle

Anadolu Selçuklu Devleti kurulur.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin y›k›l-
mas›ndan sonra Maltepe ve çevresi
tekrar Bizansl›lar›n egemenli¤ine gi-
rer. Maltepe, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
kurulduktan sonra Orhan Gazi’nin
döneminde komutanlar› Akça Koca,
Konur Alp, Gazi Abdurrahman tara-
f›ndan Türk egemenli¤ine al›n›r. ‹s-
tanbul’un fethinden sonra Malte-
pe’nin tarihi konumu daha da art-
m›flt›r. Ba¤dat yolu üzerinde olan
Maltepe, Osmanl› ordusunun Üskü-
dar’dan sonra ikinci durak yeri ol-
makta ve ordugah burada kurulmak-
tayd›. Fatih Sultan Mehmed’in
300.000 kiflilik ordusunun bafl›nda
27 Nisan günü Üsküdar’a geçti¤i ve
burada hastalan›p birkaç gün din-
lendikten sonra tekrar yola ç›kt›¤›,
Üsküdar ile Gebze aras›nda bulu-
nan Tekfur Çay›r› ve Sultan Çay›r›
olarak da an›lan Hünkar Çay›r› mev-

B ‹ R O L Y E R G Ö K *

Maltepe
Dragon’dan Süreyya Pafla’ya

Maltepe
Bir rivayete göre ilçenin ismi Maltepe’nin tepelerinde hayali bir hazineyi bekleyen Dragon’dan (ejderhadan)

gelmektedir. Dragon ismi günümüze Dragos olarak ulaflm›flt›r. Kocaeli Yar›madas›’n›n Türkler taraf›ndan
fethinden sonra Türkler Dragos’la ilgili birkaç efsaneye dayanarak bu ismi vermifllerdir. Tarihçi Hammer bu k›y›

fleridindeki bütün tepelere Maltepe denildi¤ini yazmaktad›r. 
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kiinde tekrar hastalanarak 3
May›s 1481’de vefat etti¤i ta-
rihçi ‹smail Hami Daniflment
taraf›ndan yaz›lm›flt›r.

Evliya Çelebi’nin Seyahat-
name adl› eserinin birinci cil-
dinde de Fatih Sultan Meh-
med’in Maltepe yak›nlar›nda
vefat etti¤i ifade edilmektedir.
18. yüzy›lda Feyzullah Efen-
di’nin çabalar›yla Maltepe da-
ha da geliflerek yeni bir çehre-
ye kavuflmufltur. fieyhülislam
Ebu’l Hayr Efendi’nin o¤lu
olan Feyzullah Efendi de iki
defa fieyhülislaml›¤a atanm›fl-
t›r. Eski Maltepe’nin Feyzullah
Efendi’nin çiftli¤i oldu¤u söy-
lenmektedir. Feyzullah Efendi
Kay›flda¤› memba suyunu
Maltepe’ye toprak künklerle
getirmifl, bugünkü Feyzullah
Camii’nin yan›ndaki çeflmeyi
de yapt›rm›flt›r. 

Maltepe’ye önemli katk›lar
sa¤layan bir baflka flahsiyet ise
genç yaflta paflal›¤a getirilen Miralay
Süreyya ‹lmen’dir (Süreyyapafla).
Maltepe’de maarif encümenli¤i reisli-
¤i de yapan Süreyyapafla, 1920 y›l›n-
da ikinci ilkokulu açm›fl, Süreyyapafla
Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi’nin ku-
rulufluna öncülük etmifl, iki su bendi
kurmufl, Bafl›büyük’te Hac› Mehmet-
bey Camii’ni yapt›rm›fl ve Süreyya
Plaj›n› yaparak halk›n hizmetine sun-
mufltur. Süreyya Pafla’n›n plaj›n he-
men karfl›s›na denizin içerisine yap-
t›rd›¤› sembol, flimdi Maltepe Beledi-
yesi’nin de amblemi olmufltur.

Maltepe’nin imar plan› 1945 y›l›n-
da yap›lm›fl bundan sonra da bölge-
nin yerleflim alan› demiryolu hatt› ci-
var› olmufltur. 1960’l› y›llarla birlikte
yerleflim E-5 karayolunun üstündeki
bölgelerde yo¤unluk kazanmaya
bafllam›flt›r. Akdeniz iklimine sahip
olan ilçede bitki örtüsü ise ormand›r.
Orman olmayan yerler maki ve otsu
bitki örtüsüne sahiptir. Günümüzde
yüksek binalar›n aras›nda kalan düz-
lük alanlardaki ba¤ ve bahçelerde
sebze meyve yetifltiricili¤i hala de-
vam etmektedir.

KÜÇÜKYALI ARKEOLOJ‹
PARKI

Maltepe ilçesinin semtlerin-
den olan Küçükyal›’da yer alan
arkeolojik kal›nt›lar›n Bryas
Saray›’na ait oldu¤u san›lmak-
tad›r. Küçükyal› Arkeoloji Park›
olarak an›lan noktadaki sara-
y›n 830-837 y›llar› aras›nda
‹mparator Teofilis taraf›nda in-
flaa ettirildi¤i, Abbasi ve Emevi
köflk saraylar›nda dikkati çe-
ken özelliklerin burada taklit
edildi¤i belirtilmektedir. 2001-
2002 y›llar›nda bafllat›lan ar-
keolojik çal›flmalarda yap›ya
ait baz› bölümler gün›fl›¤›na
ç›kart›lm›flt›r. Bunlar aras›nda
yer alan sarn›c›n su kapasite-
sinin 2700 metreküp oldu¤u
tesbit edilmifltir. Bu rakam›n
antik dünya standartlar› ile
karfl›laflt›rmas› da yap›lm›fl ve
buna göre hayli büyük bir nü-
fusu beslemeye yeterli oldu¤u
anlafl›lm›flt›r. 

‹stanbul’un tek arkeoloji park› ko-
numundaki Bryas Saray›’n›n özellik-
le günümüze kadar gelen sarn›ç
kubbesinin orjinal tu¤la özelli¤ini
kaybetmeden korunabilmifl olmas›
büyük önem arz etmektedir. Burada-
ki çal›flmalar›n sonuçlanmas›yla bir-
likte Anadolu yakas›n›n önemli bir
turizm potansiyeli de yakalamas›
beklenmektedir.

Maltepe’nin tarihi zenginliklerin-
den bahis ederken Vordonisi Ada-
s›’n› da anmadan geçmemek gere-
kir. Tarihi kay›tlara göre ‹stanbul’un

B‹ROL YERGÖK
Maltepe fiube Müdürü

1964 Y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Orta ö¤retiminin ard›ndan 1986 y›l›nda
‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesini bitirdi. Askerlik görevi ard›ndan 1989 y›l›nda
Diners Club’da pazarlama departman›nda çal›flmaya bafllad›. 1994 y›l›nda
Koçbank’ta devam eden bankac›l›k hayat›nda en son Bankasya Dolayoba
flubesinde müdür olarak cal›flt›ktan sonra, Kurumumuzun Maltepe fiubesi’nde
Müdür olarak görev yapmaya bafllad›. Yaklafl›k alt› ayd›r Albaraka ailesine mensup
olan Yergök’ün sektörde sekiz y›ll›k flube müdürlü¤ü tecrübesi bulunuyor. 

Evli ve bir çocuk babas› olan Yergök, ayr›ca Befliktafl Spor Kulübünün de
kongre üyesidir.

flubesube
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bilinen 5 adas›n›n hari-
cinde bir adas› daha bu-

lunuyordu. Vordoni-
si Adas› olarak bili-
nen bu ada 9.
yüzy›lda bir dep-
rem sonucu yerle
bir olarak sulara
gömülmüfl, ada-
n›n büyük bölümü
deniz taban›n›n

da alt›na gitmifltir.
Konunun uzmanlar›
Bryas Saray› ile Vor-
donisi Adas› üzerinde
varoldu¤u düflünülen
yap› aras›nda ba¤lan-
t› olup olmad›¤› husu-
sunun araflt›r›lmas›
gerekti¤ini belirtmek-
tedirler. 

BUGÜNÜN MALTEPE’S‹
Bölgemizde belediye 1928 y›l›n-

da kurulmufl olup ‹stanbul’un en es-
ki belediyeleri aras›nda yer almakta-
d›r. 12 Eylül 1980 sonras› Maltepe
Belediyesi, ‹stanbul Anakent Beledi-
yesi’ne ba¤l› flube müdürlü¤üne dö-
nüfltürülmüfltür. 25 Mart 1985 tari-
hinde Kartal Belediyesi’ne ba¤lan-
m›fl, 1992 y›l›nda da müstakil ilçe ol-
mufl ve Maltepe Belediyesi kurul-
mufltur.

M a l t e p e ’ n i n
günümüz ekono-
mi, kültür-sanat,
e¤itim ve spor ha-
yat›nda da önemli
bir yeri bulunmak-
tad›r. Kamuya ait
okul ve hastane-
lerin yan› s›ra
özel okul ve bir
üniversite de ilçe-
mizde faaliyetine
devam etmekte-
dir. 5200 m2’lik bir
alana yay›lm›fl
olan Maltepe’de
Daver Baba Tekkesi, Beflçeflmeler,
Feyzullah Efendi Külliyesi ve Mer-
kez Camii bafll›ca zenginlikler ara-
s›nda yer almaktad›r. Özellikle Befl-
çeflmeler Arnavut kald›r›mlar›, ah-
flap cumbal› evleri, dar sokaklar›,
tahta masal› kahveleri, tarihi asma-
alt› kahvesi ve ad›n› ald›¤› beflçefl-
mesi ile nostaljiyi sevenlerin görme-
den geçmemesi gereken ‹stanbul
semtlerinden birisidir.

Maltepe’nin 8 kilometre uzunlu-
¤undaki sahil fleridinde al›fl verifl
merkezleri, e¤lence merkezleri, koflu
ve bisiklet parkuru, piknik alanlar›
yer almaktad›r. ‹lçemizde alt yap›,
kültür merkezi, deniz otobüsü iskele-
si çal›flmalar› da devam etmektedir.

‹smini hazinelerden alm›fl sürekli
geliflme ivmesinde olan Maltepe’de
Albaraka Türk olarak, ilçemiz ve çev-
resinin ekonomik kalk›nmas›nda “be-
reket kap›s›” özelli¤imiz ile hizmet
verme çabas›nday›z. Geçmiflte mad-
di de¤ere sahip hazinelere; günü-
müzde ise manevi de¤eri yüksek ye-
flil alan, sahil, tarihi eserler gibi hazi-
nelere ev sahipli¤i yapan Maltepe’mi-
ze Albaraka Türk Kat›l›m Bankas›
olarak bölgemizde ve çevresinde
üretim yapan, istihdam sa¤layan ifla-
damlar›m›za faizsiz bankac›l›k pren-
sipleri do¤rultusunda kaynak sa¤la-
maya ve hizmet vermeye talibiz. ■

* Maltepe fiube Müdürü

Vahit Toker Cüneyt Özcan
Akçay

Tolga 
Yakar

Afgan
Üstün

Kudret
Sönmez

Yoldafl
Baydo¤an

Hüseyin
Altayl›

Burhan
Coflkun

flubesube

Recep Ali Terzi
Müdür Yard›mc›s›



Aile Hekimli¤i
Koruyucu Hekimlik ve

Aile Hekimli¤i

Sa¤l›k hizmetlerini koruyucu he-
kimlik ve tedavi edici hekimlik diye
ikiye ay›rmak mümkün. ‹nsanlar has-
ta olmadan, onlar› hastal›ktan koru-
maya yönelik tedbirlerin tümüne ko-
ruyucu hekimlik dedi¤imiz gibi kifli
hasta olduktan sonra yap›lan tedavi-
lerin tümüne de tedavi edici hekimlik
diyoruz. fiahs›n ald›¤› bir ilaç tedavi
hizmeti oldu¤u gibi, yap›lan bir ame-
liyat veya tetkikde tedavi edici he-
kimlik bünyesindedir. Örne¤in çocuk
felci hastal›¤›nda sa¤l›k ocaklar›nda
a¤za 2 damla damlat›larak % 80 ci-
var› koruyuculuk temin eden afl› uy-
gulamas› bir koruyucu hekimlik hiz-
metidir. Çocuk felci hastalar›n›n tek-
rar topluma kazand›r›lmas› için yap›-
labilen tüm ilaç ve fizik tedavilerini
ise tedavi bünyesinde kabul edebili-
riz. Mesela ailelerin bir hekim (Aile
Hekimi) taraf›ndan meyilli hastal›kla-
r› konusunda bir haritas›n›n ç›kar›l-
mas› ve ona göre bir diyet ve yaflan-
t› önerilmesi, sigara kullan›m›ndan
uzak tutulmas›, ev flartlar›n›n bu ge-
netik hastal›klara göre kontrol edilip
ayarlanmas› da bir koruyucu hekim-
lik uygulamas›d›r.

Görüldü¤ü gibi koruyucu hekimlik
çok daha ucuz ve kolayd›r. Dünya
t›bb› gün be gün koruyucu hekimli¤e
yönelmektedir.

Afl›r› yemekten, sigaradan ve al-
kolden, rastgele beslenmeden ve
ilaç kullan›m›ndan uzak durulmas›,
mevsim flartlar›na göre korunma ve
ev flartlar›n›n, içilen suyun ve yafla-

n›lan ortam›n sa¤l›kl› olmas›n› sa¤la-
ma, sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan her türlü
ilaç ve tedaviden önemli koruyucu
hekimlik uygulamalar›d›r.

Yap›lan istatistikler yurdumuzda
yanl›fl ve gereksiz ilaç kullan›m›n›n
çok yayg›n oldu¤unu ve bunun ülke
ekonomisine çok ciddi yük getirdi¤i
kadar insanlar›n sa¤l›¤› için ise bafl-
l›bafl›na bir risk olufltu¤unu göster-
mektedir. Örne¤in gribal enfeksiyon
dahil bir çok hastal›¤›n antibiyotik
gerektirmedi¤ini biliyoruz. Baz› Akut
kar›n a¤r›s› vakalar›nda tetkik ve
muayene edilmeden kullan›lan rast-
gele a¤r› kesicilerin vucudun sinyal
sistemi olan a¤r›y› keserek apandisit

perforasyonu ve hatta ölümlere se-
bep olabildi¤ini görüyoruz.

Sa¤l›kta dönüflüm politikalar› çer-
çevesinde ülkemizde de gündemde
olan Aile Hekimli¤i uygulamalar›n›n
sa¤l›¤›m›zla ilgili yaflad›¤›m›z bu kefl-
mekeflin önüne geçmesini temenni et-
mekteyiz. Gerçekten ailenin sa¤l›kla
ilgili her probleminde kolayca ulaflabi-
lece¤i gerçek bir Aile Hekimi öncelikle
ailenin her türlü koruyucu hizmetlerini
organize edecek, aileyi bilinçlendirici
e¤itimler verecek, diyet ve beslenme-
lerini ayarlayacak ve en önemlisi de
hastal›klar›n›n % 80’ini herhangi bir
hastaneye müracaat etmeden tedavi
edecektir. ‹laçla tedavi edilemeyen
hastal›klarda veya tetkik gerekti¤inde
aileyi ilgili birimlere yönlendirecek, ge-
reksiz harcama ve eme¤e meydan
vermeyerek teflhis ve tedaviyi çabuk-
laflt›racak ve takipçisi olacakt›r. 

Ülkemizde Aile Hekimli¤i uygula-
malar› ivedilikle yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
Ülke baz›nda bafllamasa da herbirimi-
zin her konuda dan›flman›m›z oldu¤u
gibi mutlaka güvendi¤imiz bir hekimi-
miz olmal› ve her hususu önemsiz de-
meden dan›flarak hareket etmeliyiz.

Hasta olmadan sa¤l›¤›m›z›n k›y-
metini bilmeli, hasta olunca da ilgili
hekime müracaatla sadece gereken
ilaçlar› kullanmal›y›z. ‹laçlardan çok
bizi hastal›klara karfl› koruyacak ted-
birleri önemsemeli ve bu konuda e¤i-
timimizi artt›rmaya çal›flmal›y›z. ■

* Aile Hekimli¤i Uzman›, Albaraka Türk ‹flyeri Hekimi 

Sa¤l›kta dönüflüm politikalar› çerçevesinde ülkemizde de gündemde olan Aile Hekimli¤i uygulamalar›n›n
sa¤l›¤›m›zla ilgili yaflad›¤›m›z bu keflmekeflin önüne geçece¤ini temenni etmekteyiz.

U Z . D R .  S A ‹ M  S .  fi E N D ‹ L *
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haberler

2006 HEDEF‹; 10 YEN‹ fiUBE
Hizmet kalitesini ve çeflitlili¤ini her

geçen gün art›ran Albaraka Türk, 2006
y›l›nda da açaca¤› yeni flubelerle bu hiz-
metleri daha çok insan›m›za ulaflt›raca-
¤›na inan›yor.

Önümüzdeki dönemde ‹stanbul’da
Ça¤layan, fiirinevler ve Levent Sanayi
flubeleriyle ‹stanbul’daki flube say›s›n›
24’e ç›karacak olan Albaraka Türk, bu-
nunla birlikte Anadolu’da da Kayseri Sa-
nayi, ‹zmir Karaba¤lar, fianl›urfa, Eskifle-
hir, Sivas ve Konya Büsan flubesini aça-
rak flube a¤›n› toplamda bu y›l için 53’e
ç›karmay› hedefliyor. 

Yeni aç›lacak olan bereket kap›lar›yla
birlikte hem yeni istihdam sahalar› mey-
dana gelecek, hem de bu bölgelerdeki
Kobi’ler için önemli bir sinerji oluflturul-
mufl olacak. Geliflen ve büyüyen ülkemiz
ekonomisine aç›lacak yeni flubelerle bir-
likte katk›lar›m›z devam edecek.

ALBARAKA TÜRK’TEN M‹LL‹
E⁄‹T‹ME BÜYÜK DESTEK

Bankac›l›k faaliyetleri d›fl›nda sosyal
ve kültürel alanlarda yapt›¤› hizmetlerle
de ad›ndan söz ettiren Albaraka Türk,
yak›n dönemde yapt›rd›¤› bilgisayar la-
boraturvarlar› ile de okullar›m›za katk›da
bulunuyor. 

Bunlardan ilkini ‹stanbul Ümraniye il-
çesinde bulunan Ça¤r›bey Anadolu Lise-

si’ne bilgisayar laboratuar› kazand›rarak
gerçeklefltirdi. Son teknoloji ürünlerle ha-
z›rlanan bilgisayar s›n›f› için ö¤rencilerin
bütün ihtiyaçlar› düflünüldü ve çal›flmalar
bu do¤rultuda haz›rland›. Bilgisayar s›n›-
f›n›n aç›l›fl›na kat›lan yetkililer, Albaraka
Türk’e milli e¤itime yapt›¤› katk›dan dola-
y› minnet duyduklar›n› belirttiler. 

‹kinci laboratuvar›n aç›l›fl› ise Sam-
sun’da gerçeklefltirildi. Bu laboratuvar,
Karadeniz bölgemizin en önemli flehirle-
rinden Samsun’a e¤itim alan›nda yap›lan
anlaml› bir çal›flma oldu. Aç›l›fl töreninde
yetkililerin yapt›¤› konuflmalarda da milli
e¤itime yap›lan bu anlaml› deste¤in öne-
minin alt› çizildi ve ülkemizin e¤itim ihti-
yaçlar› do¤rultusunda di¤er özel sektör
kurumlar›n›n da katk›da bulunmas› için
ça¤r› yap›ld›.

BANK OF NEW YORK’TAN
ALBARAKA TÜRK’E MÜKEMMELL‹K
ÖDÜLÜ

Amerika Birleflik Devletleri’nin en es-
ki bankalar›ndan The Bank of New York
2005 y›l›nda SWIFT üzerinden gerçek-
lefltirilen dolar transferlerindeki hatas›z

ifllemleri nedeniyle, Albaraka Türk Kat›-
l›m Bankas›’na STP Mükemmellik Ödülü
(Straight Through Processing – Uçtan
Uca Otomasyon) verdi. 

Dünya genelinde 1.600 muhabir ban-
ka ile çal›flan Bank of New York STP Mü-
kemmellik Ödülü’nü, havale hacminin
büyük oldu¤u piyasalarda hesap muha-
birli¤i hizmeti sundu¤u para birimlerinde
yap›lan transferlerdeki hata pay›n›n as-
gariye indirilmesini motive etmek ama-
c›yla vermektedir. Para transferi ifllemle-
rindeki hatas›zl›k oran› temel al›narak
verilen STP Mükemmellik Ödülü’nde ha-
tas›zl›k yüzdeleri ülkelere göre de¤ifliyor.
Bahse konu ödül, Türkiye’de sadece
% 95 üzeri hatas›z ifllem gerçeklefltiren
bankalara verilmektedir.

16. FUTBOL TURNUVASI SONA ERD‹:
fiAMP‹YON MERKEZ A

Bu y›l 16.’s› düzenlenen Geleneksel
Albaraka Türk Bahar Futbol Turnuvas›
flampiyonu Merkez fiube A tak›m› oldu.
Geçen y›llara oranla rekor bir kat›l›m›n
oldu¤u turnuvada; Genel Müdürlük Bi-
rimleri, ‹stanbul flubeleri ile ‹zmit ve Geb-
ze flubelerinin de  kat›l›mlar›yla oluflan
20 tak›m mücadele etti. Final maç›nda
Gebze fiube tak›m›n› uzatmalarda alt›n
golle 5-4 malup eden Merkez fiube A ta-
k›m› flampiyonlu¤u elde etti. Turnuvada
üçüncülük ise Kad›köy ve Sultanhamam
fiubelerinin tak›m›n› yenen Bilgi ‹fllem ta-
k›m›n›n oldu. Mali ‹fller tak›m› ise centil-
menlik ödülüne lay›k görüldü. 

Haberler
Albaraka’dan

Haberler
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haberler
Turnuvayla ilgili bir aç›klama yapan

Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Adnan
Büyükdeniz; bu tarz organizasyonlar›n
kurum çal›flanlar› aras›ndaki iletiflimin ve
iliflkilerin geliflmesine büyük katk› sa¤la-
d›¤›n› belirterek bu konudaki destekleri-
nin sürece¤ini söyledi.

ALBARAKA BANKING GROUP
HALKA AÇILIYOR

Albaraka Türk’ün de ifltiraklerinden
biri oldu¤u ve Bahreyn merkezli Albaraka
Banking Group’un halka arz çal›flmala-
r›nda sona do¤ru yaklafl›l›yor. Dünyan›n
en büyük sermayeli faizsiz bankac›l›k
grubu olan Albaraka Banking Group’un
halka arz› ayn› zamanda körfezde bu an-
lamda yap›lan en büyük halka arz olma
özelli¤ini tafl›yor.

Konu ile ilgili gruptan yap›lan aç›kla-
mada bu arz›n iki aflamal› olarak gerçek-
lefltirildi¤i belirtildi. Bunlardan ilkinin da-
ha önce bir bölüm hissenin blok olarak
sat›lmas›yla, ikinci aflamada ise, 25 Ma-
y›s – 15 Haziran tarihlerinde talep topla-
mayla 188.9 milyon hissenin halka arz›-
n›n yap›lmas›yla gerçeklefltirildi¤i ifade
edildi. Bu 188.9 milyon hissenin 120 mil-
yonunu yeni hisseler, kalan k›sm›n› da
mevcut hisseler oluflturuyor. 

‹kinci aflamada yap›lan halka arz ça-
l›flmas›n›n körfezin en güçlü 13 bankas›-
n›n 117 flubesi kanal›yla yap›ld›¤› ifade
edildi ve 15 haziran tarihi itibariyle sona
eren talep toplamaya körfez bölgesin-
den ve yak›n çevresinden yo¤un bir ka-
t›l›m›n oldu¤u belirtildi. Albaraka Ban-
king Group’un flu an kay›tl› 1,5 milyar
dolar sermayesi bulunuyor ve gelen ta-
lebin bunun hayli üzerinde oldu¤u da ay-
r›ca vurguland›.

Öte yandan halka arz çal›flmas› son-
ras› hisselerin Bahreyn ve Dubai borsa-
lar›nda ifllem görecek. Dünyan›n en bü-
yük faizsiz bankac›l›k grubu olan Albara-
ka Banking Group’un konu ile ilgili yap›-
lan bas›n toplant›s›nda, halka arz sonra-
s› oluflan sermayenin gurubun yeni aç›-
l›mlar› ile birlikte grup üyelerini destekle-
mek için kullan›laca¤› ifade edildi.

ALBARAKA TÜRK HAT SERG‹S‹
ANADOLU’YU DOLAfiACAK

Kuruluflunun 20. y›l›nda düzenledi¤i
hat yar›flmas› ile kamuoyunda büyük
yank› uyand›ran Albaraka Türk, yar›flma-
da dereceye giren eserler sergisi için
Anadolu turnesine ç›kar›yor. Yar›flmada

Sülüs, Celi Sülüs, Sülüs Nesih, Celi Talik
ve Celi Divani kategorilerinde ilk üç s›ra-
y› alan toplam 40 eser bulunuyor. 

Tezhip aflamas›nda olan eserler, içerik
olarak yar›flma öncesi yay›nlanan yar›fl-
ma flartnamesinde kat›l›mc›lara belirtilmifl
metinleri kaps›yor. Ço¤unlukla ayet ve ha-

dislerden oluflan metinler, usta hattatlar›n
kaleminde harikulade bir sanat anlay›fl› ile
ka¤›da ifllenmifl halleriyle konunun mana-
s›na ayr› bir güzellik kat›yor. Yap›lan tez-
hiplerle birlikte eserler kuflkusuz görülme-
ye ve seçilmeye haz›r olacakt›r. 

2006 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan sonra
bafllamas› planlanan sergi, Albaraka
Türk’ün flubelerinin bulundu¤u illerdeki
önemli kültür ve sanat merkezlerinde ser-
gilenecek. Hat sanat›n›n bu de¤erli eser-
lerini görmeye bütün hat severleri bu ser-
gilere davet eden Albaraka Türk, bu alan-
daki çal›flmalar›n› art›rarak devam ettir-
meye çal›fl›yor. Konu ile ilgili ayr›nt›l› bilgi
Albaraka Türk Reklam ve Halkla ‹liflkiler
Servisi’nden edinilebilir.

BUSINESS CARD’A
‹fiLETMELERDEN YO⁄UN ‹LG‹

Albaraka Türk, hizmetleri ve ürün çe-
flitlili¤iyle de ilgi oda¤› olmaya devam
ediyor. 2005 y›l› içerisinde kurumsal
müflteriler için kullan›ma sunulan Busi-
ness Card, müflteriler taraf›ndan yo¤un
bir ilgiyle karfl›land›.

Bu kart kurumsal firmalar›n flirket bün-
yesindeki harcamalar›n› tek bir hesaptan
yapmalar›n› sa¤layarak, tasarruf ve takip
aç›s›ndan da önemli bir kolayl›k getiriyor.
Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤ü’nden konu
ile ilgili yap›lan aç›klamada, Business
Card’a kurumsal müflterilerin yo¤un ilgi
gösterdikleri ve sa¤lad›¤› avantajlar›ndan
memnun kald›klar› belirtiliyor.

ALBARAKA TÜRK MÜS‹AD GENEL
KURULUNA ALTIN SPONSOR

Müstakil Sanayici ve ‹fl Adamlar› Der-
ne¤i (MÜS‹AD)’nin Grand Cevahir Otel-
de yap›lan 16. Ola¤an Genel Kurulu’nun
alt›n sponsoru Albaraka Türk oldu. Baflta
Baflbakan, Bakanlar, Parti temsilcileri ve
sivil toplum kurulufllar› ve çok say›da
seçkin davetlinin kat›ld›¤› toplant›da ko-
nu ülkemiz ekonomik durumu üzerinde
yo¤unlaflt›. Yap›lan konuflmalarda ülke-
miz ekonomik yap›s›n›n d›fl dünyadan
ayr› düflünülemeyece¤i ve gelece¤in
Türkiye’sini infla etmek için herkesin
üzerine düflen sorumlulu¤u yerine getir-
mesi gerekti¤i vurguland›. 

Toplant›da yapt›¤› katk›lardan dolay›
Albaraka Türk’e de ayr›ca teflekkür pla-
keti sunuldu ve Kat›l›m Bankac›l›¤› konu-
sundaki öncü kurulufl olma misyonunu
baflar›yla yerine getirdi¤i ifade edildi.

CNR KONUT VE ‹fiYER‹ FUARINDA
ALBARAKA TÜRK STANDI

Kat›l›m Bankac›l›¤›’n›n ilk ve öncü ku-
ruluflu Albaraka Türk, 23-26 Mart tarihle-
rinde CNR Expo Fuar Merkezi’nde dü-
zenlenen konut ve iflyeri fuar›nda stant
açarak kat›ld›. Bu y›l 8.si düzenlenen fuar,
finans kurumlar›n›n yan›s›ra birçok inflaat
firmas›n›n kat›l›m›na sahne oldu. 

Gelece¤in yaflam alanlar›yla ilgili ça-
l›flmalar›n› kat›l›mc›lara sunan inflaat fir-
malar›, uygun ödeme koflullar›yla ve her
türlü talebe cevap verecek projeleriyle
büyük ilgi toplad›lar. Bu gibi fuar ve orga-
nizasyonlara büyük önem veren Albara-
ka Türk, konut finansman› konusunda da
cazip hizmetleriyle müflterilerine yard›m-
c› olmak için gayret etti. 

Yo¤un bir kat›l›ma sahne olan 8. Ko-
nut ve ‹fl Yeri Fuar›, inflaat sektöründeki
ekonomik canlanma nedeniyle medyada
da genifl yer buldu. 
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Ülkemizde faizsiz bankac›l›k ala-
n›ndaki öncü çal›flmalar›yla dikkat
çeken Albaraka Türk, bankac›l›k fa-
aliyetleri d›fl›nda, kültür yay›nlar› hiz-
metleriyle de ad›ndan söz ettirmeye
devam ediyor. Son dönemde ç›kar›-
lan 13. ve 14. çocuk kitab›yla birlikte
bu alanda önemli bir baflar› ya-
kalam›fl olan Alba-
raka Türk,
gelece¤imi-
zin teminat›
olan çocuk-
lar›m›z›n en
iyiyi ve en
do¤ruyu ö¤-
renmesi ad›-
na bu yay›n-
larla önemli
bir hizmet
sunuyor. 

Albaraka
Türk bünyesinde haz›rlanan kültür
yay›nlar› aras›nda önemli bir yere
sahip olan çocuk kitaplar›, çocuklar›-
n anlayaca¤› bir dil ve üslupla haz›r-
lan›yor. “A¤aç yaflken e¤ilir” atasö-
zünden hareketle özellikle büyüme
ça¤›ndaki çocuklara yönelik
haz›rlanan bu eserlerin gelecekle
sa¤l›kl› toplum yap›s›n›n oluflmas›
bak›m›ndan çocuklara faydal› bilgi
ve beceriler kazand›raca¤› dile geti-
riliyor. Kitaplarda anlat›lan hikayeler
seçilirken çocuklar›m›z›n, sa¤lam bir
kiflilik yap›s›na kavuflmalar› için,
edinmesi gereken bilgilerle beraber,
kullan›lan karakterlerle de bu bilgile-
rin nas›l tecrübeye dönüfltürüldü¤ü

gösteriliyor. Hikaye
tercihlerinde dikkat
edilen hususlardan

birisinin de Türk kültür
yap›s›na uygun temalar›n seçilmesi
olarak gösteriliyor. Özellikle günü-
müz dünyas›nda kitle iletiflim araçla-
r›yla, çocuklar›m›z çok çeflitli kültürel
mesaja maruz kal›yor. Yay›nlar›n, bu
aç›dan da önemli bir misyonu yerine
getirdi¤i söylenebilir. 

23 Nisan haftas›nda ç›kar›lan
“Tomurcuk” adl› 13. kitab›n yi-
ne büyük bir be¤eni ve taleple
karfl›land›. Albaraka Türk flube-
lerinden gelen bilgiler, yo¤un bir
talebin oldu¤unu söylemeye yeter.
Bu say›da, yazar Ahmet Mercan ço-
cuklar›n anlayaca¤› bir dil ve üslup
kullan›yor. Tomurcuk adl› bir eflek
yavrusunun yaflad›¤› yer ve sahiple-
riyle ilgili tespitlerini anlat›yor. ‹nsan-
lar ve hayvanlar aras›ndaki iliflkilerle
ilgili büyüme ça¤›ndaki çocuklar için
önemli mesajlar›n ve ö¤retilerin yer
ald›¤› kitapta, hayvanlar›n biz insan-

lar için önem-
li bir arkadafl
ve yard›mc›
o lab i l ece¤ i
vurgulan›yor. 

2005 –
2006 e¤itim
ve ö¤retim
y›l› sonunda-
ki karne he-
yecan›n›, ç›-
kard›¤› 14.
kitap olan

“Ördek ve Kaplum-
ba¤a” ile paylaflan Albaraka Türk,
geleneksel hale gelen kitaplarla ço-
cuklar›n yan›nda oldu¤unu bir kere

daha göstermifl oldu. Karne haftas›-
na yetifltirilmek için özenle ve gay-
retle haz›rlanan “Ördek ve Kaplum-
ba¤a” kitab›nda da çocuklar›m›z ta-
raf›ndan ilgiyle okunacak hikayelere
yer verilmifl. Nasip, Bofl Da-
vul, Merakl› Maymun ile
Ördek ve Kaplumba¤a
kitapta yer alan hikaye-
lerden baz›lar›. Ünlü bir
fabl yazar› olan Beydeba’dan hika-

yeleri derleyen Mustafa Bayde-
mir, yine çocuklar›m›z›n anlaya-
bilece¤i bir dil ve üslup kullanma-

ya dikkat etmifl. Hikaye sonla-
r›nda, anlat›lan hikaye ile ilgili

ç›kar›labilecek ana fikir konusunda
da çocuklar›m›z› yönlendiren kitap,
bu anlat›m›n› da nefleli bir flekilde di-
le getiriyor.

Ç a ¤ › -
m›zda e¤iti-
min öneminin da-
ha da iyi alg›lan-
mas›yla birlikte,
nesillerin ve kültü-
rün devam›n›n top-
lumdaki çocuklar›n iyi
e¤itilmesiyle mümkün
olaca¤›ndan hareketle Albaraka
Türk, bu alandaki özverili çal›flmala-
r›na devam edecek. ■

kültür-sanatkültür-sanat

Haftas›
Çocuk Kitaplar›

Haftas›
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kültür-sanat

 

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

SOLDAN SA⁄A
1) Efl s›cak – Baltalama  2) Belli, aç›k – Fakat, lakin – Horoz, Hindi gibi hayvanlar›n
tepesindeki deri uzant›s›  3) (tersi) Manisa iline ba¤l› ilçelerden biri – Borç ödemede güvenilir
olma durumu – Galip, faik  4) (tersi) Dünyan›n en uzun nehri – Siyasi otoritenin bir kiflide
topland›¤› yönetim biçimi – (tersi) Özellikle Rumeli a¤z›nda seslenmek  5) ‹laç – Ya¤› al›nm›fl
sütten ya da yo¤urttan yap›lan peynir – Avuç içi – Merhem  6) Cenazenin mezara
götürülürken içine konuldu¤u sand›k – Mavi peri kuflu  7) Eserler – Yeni Zelanda’n›n yerli
halk› – Kurt yenikleriyle deride oluflan iz  8) Cennet ile cehennem aras›ndaki yer – Dolayl›
anlat›m – Kal›t›mla geçen, soydan geçme  9) Uzak – Anlat›m – Satranç oyununda
taraflardan birinin yenilgisi  10) Saç lülesi – Birilerini yurt veya ev sahibi yapma, yerlefltirme
11) Lityum elementinin simgesi – Petrol araflt›rmalar›nda tutulan kay›t – At ayakl›¤› –
Protaktinyum elementinin simgesi  12) Babalar, atalar – Birden, aniden – (tersi) Saçta
sakalda görülen k›rlaflma  13) Ayn› kuflaktan – Al›fl›landan daha k›sa bir zamanda, h›zl› –
Gölge  14) At›c› – Dengesi bozuk terazi – Sebep  15) Silahl› kuvvetlerde albay ile mareflal
aras›ndaki yüksek rütbe – Kendinde bir gevfleklik duyarak bir ifli yapmakta isteksiz olma. 

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Kan p›ht›s› – Erteleme, tehir  2) Ac›mas›z ve haks›z davranan, k›y›c›, zulmeden – Öç,
intikam – Bir düflünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz  3) Hoflca vakit geçirmeye yarayan,
belli kurallar› olan e¤lence – Sevinç, flenlik – Yard›m istenildi¤ini anlatan bir söz  4) Bayram
ve flenliklerde caddelere kurulan süslü kemer – Tüyleri uzun ve k›v›rc›k bir cins koyun, divit,
yaz› hokkas›  5) Genifllik – Milli E¤itim Bakanl›¤› – Bir bilgiyi temsil eden semboller sistemi –
fiark›, türkü  6) Araba hayvan›n›n kay›fl tak›m› – Edat  7) Kil ile kar›fl›k kireçli toprak – Kavim,
kabile – Etkin, aktif  8) Anlam, mana – Kalça kemi¤i – Anlay›fls›z  9) En iyi, en yüce yer –
‹radeyle ilgili – Do¤ma, do¤um  10) Yaz› ile bildirme – Bir d›fl gücün etkisi alt›nda uzama,
etkinin kalkmas›yla eski biçimi alabilme özelli¤i olan  11) Bizmutun simgesi – Sahip, malik –
Damarlarda dolaflan yaflams› s›v› – Tavlada üç say›s›  12) Göçebelerin konaklad›¤› yer –
Normal olmayan – Ün, flan, flöhret  13) Dikiflte kullan›lan pamuk ipli¤i – Vurgu – Bollukta
yaflay›fl  14) Tehlikeli, sarp ve zor geçit – Masonluk ö¤reti kurallar›n›n genel ad› – Duvara
bitiflik, alçak tahta sedir, kerevet  15) Ifl›tan, ›fl›t›n – Ekmek, nan, nîmet.

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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Abdülhamid’in
Kurtlarla Dans›

“Art›k son zamanlar›n› yaflayan ve ‹tilaf
Devletleri taraf›ndan hasta adam olarak
nitelendirilen yüce bir imparatorlu¤u ayak-
ta tutmaya çal›flan bir sultand› Abdülha-
mid.” diyor, yazar Mustafa Arma¤an onun
için. Abdülhamid gerçekten de ‹tilaf Dev-
letleri’nin ülkesini paylaflma hesab› yapt›¤›
ve savafllardan yorgun, bitkin ve ümitsiz
düflen bir ulusun bafl›nda bulunuyordu.
Onun yerinde olacak birisinin ülkenin bu
durumdan nas›l kurtulaca¤›n› düflüne dur-
sun, o ayn› zamanda günümüzde bile çok
iyi bilinen “Hicaz Demiryolu” gibi bir pro-
jeyle birlikte e¤itim alan›nda birçok de¤erli
hizmet vücuda getirmiflti. 

Yazar Mustafa Arma¤an kitap hakk›n-
da ipuçlar› verirken eserinin tarihi bir yap›t
olmas›ndan ziyade o dönemde yaflananla-
r›n günümüzde de hala devam etti¤ini dile
getirerek okuyucunun kitab› bu flekilde de-
¤erlendirmesini önemle vurguluyor. Zama-
n›m›zdan yaklafl›k bir as›r önce cereyan
eden olaylar› okuyucu ile tekrar paylafla-
rak, tarihsel olaylardan ders almak tezin-
den hareketle günümüz olaylar›n› de¤er-
lendirmede bizlere ›fl›k tutmufl oluyor.

Osmanl› tarihinin son dönemlerini yeni-
den yorumlayan yazar›n Abdülhamid’in
Kurtlarla Dans› adl› eseri, tarihin gerçek
seyrinin ö¤renilmesi aç›s›ndan önemle
okunmas› gereken bir kitap. Mustafa Ar-
ma¤an’›n dedi¤i gibi “Abdülhamid’in dans›
devam ediyor... ■

Kitap Tan›t›m›: Naz›m Kartbak, ‹dari ‹fller fiefi
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pratik bilgiler

AAMMOORR TT‹‹SSMMAANNAA  TTAABB‹‹ TTUUTTUULLMMAAYYAARR AAKK  DDOO⁄⁄RR UUDDAANN GG‹‹DDEERR
YYAAZZIILLAABB‹‹LLEECCEEKK  SS AABB‹‹TT KKIIYYMMEETT HHAADDDD‹‹:: 

KKAANNUUNN--BBKKKK--GGTT SSIINNIIRR YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜKK

17/12/2005/VUK GT 354 520 YTL 2006

FFAATTUURR AA DDÜÜZZEENNLLEEMMEE SSIINNIIRRII::
Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden sat›n
ald›klar› emtia veya onlara yapt›rd›klar› ifl bedelinin afla¤›daki hadleri geçmesi veya bedeli
bu hadlerden az olsa dahi istemeleri halinde emtiay› satan›n veya ifl yapan›n fatura vermesi
mecburidir. (VUK. 232 md.)

BBKKKK//GGEENNEELL TTEEBBLL‹‹⁄⁄ MMaakkttuu HHaadd

17/12/2005 (VUK GT 354) 2006 Y›l› için 520 YTL

KK IIDDEEMM TTAAZZMM‹‹NNAATTII TTAAVVAANNII

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

2006 01.01.2006 - 30.06.2006 1.770,63 YTL

2005 01.07.2005 - 31.12.2005 1.727,15 YTL

2005 01.01.2005 - 30.06.2005 1.648,90 YTL

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

22000066 YY ››ll›› ÜÜcc rreett GGeelliirrlleerriinnee UUyygguullaannaaccaakk GGeelliirr VVeerrggiissii OOrraannllaarr››

7.000 YTL’ye kadar 15%

18.000 YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, Fazlas› 20%

40.000 YTL’nin 18.000 YTL’si için 3.250 YTL, Fazlas› 27%

40.000 YTL’den fazlas›n›n 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, Fazlas› 35%

GGAAYYRR ‹‹MMEENNKKUULL SSEERRMMAAYYEE ‹‹RRAADDII ‹‹SSTT ‹‹SSNNAASSII ((KK OONNUUTTLLAARR DDAA))::

YYüürrüürrllüüllüükk BBKKKK//GGEENNEELL TTEEBBLL‹‹⁄⁄ MMaakkttuu HHaadd ((TTLL))

2006 19/12/2005 - 2005/9826 Say›l› BKK 2.200,00 YTL
2005 20/12/2004 - 2004/8295 Say›l› BKK 2.000,00 YTL

‹stisna haddi üzerinden has›lat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde,
bu istisnadan yararlan›lamaz.
Ticari, zirai veya mesleki kazanc›n› y›ll›k beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile
gelirleri bunlar taraf›ndan bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar. (GVK Mad. 21)
Mükellefler (haklar› kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde gerçek giderlere karfl›l›k olmak
üzere has›latlar›ndan % 25’ini götürü olarak indirebilirler.
Götürü gider usulünü kabul edenler iki y›l geçmedikçe bu usulden dönemezler.

AASSGGAARR‹‹ ÜÜCCRREETT

RR..GG..TTaarriihh UUyygguullaammaa 1166 YYaaflfl››nn›› 1166 YYaaflfl
SSaayy›› SSüürreessii DDoolldduurrmmaamm››flfl vvee ÜÜssttüü

23.12.2005-26032 01.01.2006-31.12.2006 450,00 YTL 531,00 YTL 

KKUURRUUMMLLAARR VVEERRGG‹‹SS ‹‹ OORRAANNII ((KKVVKK  MMDD..3322 ))

Kurum Kazanc› Üzerinden % 20

ÇÇAALLIIfifiAANNLLAARRAA YYEEMMEEKK YYAARRDDIIMMIIYYLLAA ‹‹LLGG‹‹LL‹‹ ‹‹SSTT‹‹SSNNAA TTUUTTAARRII

GVK MD.23/8 2006 Y›l› için 8,25 YTL

SS..SS..KK..  PPRR‹‹MM OORRAANNLLAARR II  ((PPrrii mmee TTaabbii AAyyll ››kk KK aazzaann çç ÜÜzzeerrii nnddeenn ))

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

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

b) Hastal›k Sigortas› Primi 5 6

c) Anal›k Sigortas› - 1

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

Prim Oranlar› Toplam› 14 19,5-25

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

‹flsizlik Sigortas› 1 2

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

iflveren hissesi ise % 13’dür.
(z) Bu oranlar, 1.10.1990 tarihinden itibaren uygulanacakt›r.

BBAANNKK AA ÇÇEEKKLLEERR‹‹ ((HHeerr BBiirr ÇÇeekk YYaapprraa¤¤›› iiççiinn DDee¤¤eerrllii KKaa¤¤››tt BBeeddeellii))

KKAANNUUNN--BBKKKK--GGTT TTUUTTAARR YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜKK

17/12/2005/DE⁄.KA⁄.K. GT 23 1,60 2006

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

PPrriimmee TTaabbii AAyyll››kk KKaazzaanncc››nn
DDöönneemmii AAlltt SS››nn››rr›› ÜÜsstt SS››nn››rr››

01.01.2006’dan itibaren 531,00 YTL 3.451,50 YTL

MMAALL‹‹ TTAAKKVV ‹‹MM

BBeeyyaannnnaammee KKoonnuussuu BBeeyyaann DDöönneemmii ÖÖddeemmeessii
II.. TTaakkssiitt IIII .. TTaakkssiitt

Kurumlar Vergisi 25 Nisan Nisan Ay› sonuna 
Kadar Tamam›

Gelir Verg. (Basit Usul Beyan›) 15 fiubat fiubat Sonu Haziran Sonu

Gelir Verg. (Di¤er Gelir.Beyan›) 15 Mart Mart Sonu Temmuz Sonu

Geçici Vergi

(Ocak-Mart Dönemi) 10 May›s 17 May›s

(Nisan-Haziran Dönemi) 10 A¤ustos 17 A¤ustos

(Temmuz-Eylül Dönemi) 10 Kas›m 17 Kas›m

(Ekim-Aral›k Dönemi) 10 fiubat 17 fiubat

Katma De¤er Vergisi (Ayl›k) Her Ay›n 20’si Her Ay›n 26’s›

Gelir Verg.Stopaj› (Muht.-Ayl›k) Her Ay›n 20’si Her Ay›n 26’s›

Gelir Verg.Stopaj› (Muht.- 3 Ayl›k)

(Ocak-Mart Dönemi) 20 Nisan 26 Nisan

(Nisan-Haziran Dönemi) 20 Temmuz 26 Temmuz

(Temmuz-Eylül Dönemi) 20 Ekim 26 Ekim

(Ekim-Aral›k Dönemi) 20 Ocak 26 Ocak

Gider Vergisi (BSMV) Her Ay›n 15’i Her Ay›n 15’i

Kaynak Kullan›m› Dest. Fonu Her Ay›n 15’i Her Ay›n 15’i

Damga Vergisi Her Ay›n 20’si Her Ay›n 26’si

De¤erli Ka¤›tlar Her Ay›n 7’si Her Ay›n 7’si

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi May›s Ay›n›n Kas›m Ay›n›n
sonuna Kadar sonuna Kadar

Motorlu Tafl›tlar Vergisi Ocak Ay›n›n Temmuz Ay›n›n
sonuna Kadar sonuna Kadar

‹‹HH BBAARR TTAAZZMM‹‹NNAATTII 

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

Bu bilgiler, Mali ‹fller Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. 






