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Yeni bir say›m›z›n heyecan›yla tüm
okurlar›m›za merhaba.

Takvim yapraklar›n› h›zla çevirircesi-
ne yaflad›¤›m›z bir y›l› daha geride b›-
rakt›k. 2007 y›l› bankam›z için oldukça
verimli bir y›l oldu. Gerek bilanço ra-
kamlar›m›z, gerekse flubeleflme çal›fl-
malar›m›z yeni y›l için daha büyük
umutlar beslememizi sa¤lad›. Yeni y›-
l›n, çal›flanlar›m›z, ortaklar›m›z ve tüm
dostlar›m›zla beraber geçirece¤imiz
umut dolu bir y›l olmas›n› temenni edi-
yoruz.

Geçti¤imiz sene içinde
gerçekleflen banka evlilik-
leri ve sat›nalmalar sek-
töre damgas›n› vu-
ran önemli gelifl-
meler aras›n-
da say›labi-
lir. Sektö-
re önemli
rakiplerin girdi¤i
bu dönem, bizleri re-
kabet dinamiklerinin de¤iflti-
¤i yeni bir döneme götürüyor. Do-
¤al olarak bankac›l›kla ilgi temel do¤ru-
lar tart›fl›l›rken yeni aç›l›mlar da zorun-
lu hale geliyor. Genel Müdür Yard›mc›-
m›z Bülent Taban’›n haz›rlad›¤› “Banka-
c›l›kta Yar›na Dair” isimli yaz› bu ba¤-
lamda okurlar›m›za yeni ufuklar kazan-
d›racak düflüncesindeyim.

Bilindi¤i gibi 2007 y›l› içinde baflar›l›
bir halka arz gerçeklefltirdik. Bu konuda
bankam›z›n gösterece¤i performans
gerek bizim için gerekse Kat›l›m Ban-
kalar› aras›nda halka arz› düflünen ra-
kiplerimiz için oldukça önemliydi. Genel
seçim atmosferi olmas›na ra¤men ger-
çeklefltirdi¤imiz halka arz sonras›nda
yerli yat›r›mc›larda toplamda 50 kat ya-
banc› yat›r›mc›larda ise 21 kat gibi re-
kor düzeyde bir talep toplam›fl bulunu-
yoruz. Baflekonomistimiz Melikflah Ut-
ku beyin konuyu özetleyen yaz›s›n› bir
baflar› hikayesi olarak da görmek müm-
kün.

‹fl hayat›nda baflar›l› olman›n yolla-
r›nda biri de gerek kiflisel anlamda ge-
rekse kurumsal anlamda  “zaman plan-
mas›n›” baflar›l› bir flekilde yapmaktan

geçiyor. Planlama proseslerine uygun
bir zaman planlamas› bizi ve yönetimi-
miz alt›ndaki arkadafllar›m›z› flüphesiz
daha verimli k›lacakt›r. Ticarî Krediler
Müdürümüz Osman Çelebi’nin “Ömür
Sermayesi’nin Planlamas›” isimli yaz›-
s›n›n bu verimlili¤i sa¤lama ad›na bize
yeni aç›l›mlar sa¤layaca¤›na inan›yo-
rum.

Sayfalar›m›z› çevirirken görece¤iniz
bir baflka konu da 2007 y›l› sonunda
gerçeklefltirdi¤imiz Albaraka Türk “Al›n-
teri Foto¤raf Yar›flmas›” hakk›nda ola-
cak. Asl›nda “Al›nteri” bizim 2007 y›l›
için belirledi¤imiz iletiflim konseptimizin

genel temas›. Ayn› zamanda, dü-
zenledi¤imiz foto¤raf yar›fl-

mas›n›n da konu
bafll›¤›. Al›n-
teri her
co¤rafya ve

her kültürde
kutsanan ve

önemsenen bir
kavram. Reel sektörü

finans eden, çal›flana,
üretene, yat›r›m ve istih-

dam yapana destek olmay›,
siteminin bir zorunlulu¤u haline

getirmifl Albaraka Türk’ün de asl›nda ol-
mazsa olmazlar›ndan bir kavram. Bu
yüzden “Al›nteri” dökenleri en güzel ka-
relerde kal›c› hale getirmek istedik. Ko-
nuyla ilgili ayr›nt›lar› sayfalar›m›zda gö-
rebileceksiniz.

Sayfalar›m›z›n bu say›daki röportaj
konu¤u Prof.Dr. Sabit Kalfagil. Kendisi
neredeyse yar›m as›r süren foto¤raf se-
rüveninde yetifltirdi¤i ö¤rencileriyle ekol
olmufl, iflin “kitab›n› yazm›fl” önemli bir
isim. “Albaraka Türk Al›nteri Foto¤raf
Yar›flmas›”n›n seçici kurulunda görev
yapma inceli¤i de gösteren Kalfagil ile
yapt›¤›m›z röportaj› zevkle okuyaca¤›-
n›z› düflünüyorum.

Dergimizde yer alan birbirinden
önemli konulara bu s›n›rl› sat›rlarda de-
¤inmek mümkün de¤il. O zaman sizleri
sayfalar› çevirmeye davet ediyor ve k›-
sa bir süre de olsa Albaraka Türk dün-
yas›nda a¤›rlamak istiyoruz.

Sevgiyle kal›n. ■
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Kat›l›m bankac›l›¤› tüm dün-
yada oldu¤u gibi ülkemizde de
h›zla büyüyor, gelifliyor. Halk›-
m›z›n kat›l›m bankalar›na te-
veccühü, yeni aç›lan flubeler ve
internet arac›l›¤›yla eriflim art-
t›kça giderek belirginlefliyor.
Biz de, Albaraka Türk olarak bu
teveccühe, faizsiz bankac›l›¤›n
temel prensiplerinden taviz ver-
meden, kaliteli hizmet gayretiy-
le karfl›l›k vermeye çal›fl›yoruz.

Albaraka Türk, yola ç›kt›¤›
günden bu yana müflterilerine,
ortaklar›na ve çal›flanlar›na
prensipleri çerçevesinde her
zaman en iyi flekilde hizmet
vermeyi aslî hedefi olarak gör-
müfltür. Bu anlay›fl sebebiyledir
ki, tek amaç olarak sadece h›z-
l› büyümeyi ya da kâr etmeyi
düflünmemifltir. Büyüme ad›na
ortaklar›ndan fedakârl›k iste-
medi¤i gibi, kârl›l›k ad›na müflterilerine
ve çal›flanlar›na karfl› sorumluluklar›n›
suistimal etmeyi düflünmemifltir. Banka-
m›z her zaman için uzun vadeli iliflkilere
inanm›fl ve bugünlere müflterileri, ortak-
lar› ve çal›flanlar›n›n sayesinde gelmifltir.

Geçen y›l içinde büyük bir baflar›yla
gerçeklefltirdi¤imiz halka arz çal›flmas›-
na da esas itibarla bu sebeple teflebbüs
ettik. fiüphesiz ki, her halka arz›n as›l
maksad›, flirkete sermaye girifli sa¤la-
makt›r. Biz de gelecekte çok daha bafla-
r›l›, çok daha etkin, çok daha yayg›n bir
Albaraka Türk için halka arz›n önemli bir

ad›m oldu¤unu düflündük. Ancak di¤er
taraftan Albaraka Türk’ün gelece¤e yol-
culu¤unda halk›m›z› da yan›m›zda gör-
mek istedik. Müflterilerimizin, çal›flanlar›-
m›z›n ve kamuoyunun sahiplendi¤i bir
banka olarak yola devam etmenin, hem
bankam›za güç kataca¤›na, hem de biz-
lerin sorumluluk ç›tas›n› yukar›lara çeke-
ce¤ine inand›k.

Bu inanc›m›z› halka arz aflamas›nda
hisse da¤›l›mlar›n› belirledi¤imiz kotala-
ra yans›tt›k. Yurtiçi yat›r›mc›lara, benzer
halka arzlarda görülenden daha fazla
pay ay›rd›k. Keza müflterilerimize ve ça-

l›flanlar›m›za da elimizden gel-
di¤ince daha büyük kotalar te-
sis ettik. Yerli olsun, yabanc›
olsun halka arz›m›za yat›r›m
yapacak tüm taraflar›n hisse-
mizden en k›sa sürede kazanç
sa¤layabilecekleri bir zemin
oluflturma maksad›yla, halka
arz s›ras›nda fiyat aral›¤›n›,
bankam›z›n de¤erinin oldukça
alt›nda belirledik. Bu sayede
oluflan yo¤un ilgi sebebiyle is-
tedikleri ölçüde hisse alama-
yan yat›r›mc›lar›m›z›n, halka
aç›ld›¤›m›z ilk günden itibaren
kazançl› ç›kmas›n›n yolunu
açt›k.

Türkiye’de yap›lan en bafla-
r›l› halka arzlar›ndan birini ger-
çeklefltirdik. Bunu, sizlerin ban-
kam›za olan teveccühü ve pro-
jede çal›flan arkadafllar›m›z›n
gayretleri sayesinde baflard›k.

Albaraka Türk yönetimi olarak kamuoyu-
na, müflterilerimize, halka arz›m›za ilgi
gösteren tüm halk›m›za ve çal›flanlar›m›-
za teflekkürlerimizi sunar›z.

Halka aç›k bir Albaraka Türk’teki tüm
geliflmeleri art›k çok daha yak›ndan takip
edebileceksiniz. Bu da bizim kaliteli hiz-
met ç›tam›z› oldukça yukar›lara tafl›m›fl
durumda. Bunun bilincinde olarak çal›fl-
malar›m›za devam ediyor, desteklerinizle
Albaraka Türk’ü yeni ufuklara tafl›mak
için olanca gayreti gösteriyoruz.

Gelece¤e sizlerle birlikte yürüyor ol-
maktan büyük bir k›vanç duyuyoruz. ■

Sizlerin Eseri
Halka Arz›m›z

Sizlerin Eseri
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



Türk bankac›l›k sektörü bugün re-
kâbet içinde iflbirli¤i yapmaya ve bir-
biriyle entegre olmaya geçmifl dö-
nemlerden çok daha fazla ihtiyaç
duymaktad›r. Çünkü bugün;

• Rekabet çok
daha fliddetlidir,

• Büyük ve
çok uluslu oyun-
cular sektörde
a¤›rl›k kazanma-
ya bafllam›flt›r,

• Kâr marjlar›
düflmektedir,

• Gerçek piya-
sa bankac›l›¤›
yapma gereklili¤i
vard›r.

Yani kamu
fonlama talepleri-
nin düflmesiyle beraber bireysel ve
kurumsal müflterilerin banka aktifleri
içindeki pay› yükselmektedir.

Di¤er bir ifadeyle % 30’larda olan
reel sektör plansmanlar›/toplam ak-
tifler oran› % 63-65’ler düzeyine yak-
laflm›flt›r. Ancak bu alanda hâlâ al›-
nacak bir mesafe vard›r. Bu nedenle-
dir ki, banka bilançolar› içinde;

• Sabit mâliyetler yükü önem ka-
zanmaktad›r.

• Ciroyu ve müflteri taban›n› bü-
yütme gayreti  artmaktad›r.

• Di¤er taraftan de¤iflken mâliyet-

leri düflürme gereklili¤i söz konusu-
dur.

• Fiyatlamaya dayal› bir rekabet
anlay›fl› veya fiyat enstrüman› ile re-
kabette var olma çabas›, müflterinin
sürekli taviz alan, bankan›n ise taviz
veren rolünü sabitlefltirmektedir.

• Lokal olarak birçok yerde bulun-
ma ve yo¤un flubeleflme saiki yük-

sek ilk tesis mâliyetleri  sebebiyle
kârs›zl›k döngüsüne yol açabilmek-
tedir.

• Teknolojinin tüm oyuncular tara-
f›ndan hemen hemen  ayn› yüksek

seviyede kullan›l-
d›¤› bugünkü or-
tamda veri bir
faktör olmas› se-
bebiyle teknoloji-
yi farkl›laflt›rma
yoluyla rekabette
öne geçme avan-
taj› yok olmakta-
d›r.

• Nüfusun
bankalaflma ora-
n›n›n hâlen %
50-55 band›nda
olmas› fizikî ula-

fl›m› art›ramama halinde ayn› müflte-
ri taban›na çoklu mükerrer sat›fllar
getirmektedir.

Bu k›s›tlay›c› unsurlar alt›nda
bankac›l›k sektörünün kârl› biçimde
varolmas› için  belli alanlarda afla¤›-
daki politikalar›n hayata geçirilmesi
gerekecektir:

aa))  MMââll iiyyeett  vvee  zzaammaann  ttaassaarrrruuffuu

Bülent TABAN
Genel Müdür Yard›mc›s›
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Türk bankac›l›k sektörü bugün iflbirli¤i ve birbiriyle entegre olmaya 

geçmifl dönemlerden daha fazla ihtiyaç duymaktad›r.



ssaa¤¤llaayy››cc››  iiflflbbiirrlliikklleerrii  yyaappmmaakk..
Bankalar ana ifl alanlar› d›fl›ndaki

baz› ifllerde ortak operasyon mer-
kezleri kurabilirler ya da iktisattaki
“mukayeseli üstünlükler” kuram› ge-
re¤i, belirli ifl tiplerinde ihtisaslaflm›fl
bankalar›n di¤erlerine bu alanlarda
hizmet tedâriki yapmas› sözkonusu
olabilir. Bu modelin olumlu biçimde
iflleyen örneklerini sektörümüzde
görmekteyiz. Bu çal›flma modeliyle
tedarikleyen banka kapasite kullan›-
m›n› art›r›rken, hiz-
met alan banka ise
mâliyet tasarrufu
sa¤lamaktad›r.

Bu öngörümüze
özellikle bireysel
bankac›l›k faaliyet-
lerinin operasyonel
alanlar›nda  iflbirli¤i
yapma f›rsatlar›n›n
çoklu¤unu örnek
gösterebiliriz. Bu-
gün ülkemizdeki
sadece Kamu Ban-
kalar›n›n ellerindeki
plastik kart proses
makinalar›n›n  üre-
tim kapasiteleri top-
lam› 75 milyon olan
nüfusumuzun  ta-
mam›na  bir y›lda
kart tahsis edebile-
cek  ve hatta yenile-
me ihtiyaçlar›n› kar-
fl›layacak düzeyde-
dir. ‹lâveten  zarfla-
ma, personalizas-
yon, swich ve kart
proses program ve ekipmanlar›n›n
mevcudiyetlerini de hesaba katarsak
mevcut (teknolojik y›pranma ve
amortismana tâbi) makine park›m›-
z›n ülkemiz ihtiyaçlar›n›n çok üzerin-
de oldu¤unu ifade etmeliyiz.

Ancak bu teknoloji birikiminin
paylafl›lmas› yönünde henüz yeterli
mesafe al›namad›¤› gözlenmektedir.
Buna karfl›n baz› büyük özel banka-
lar›m›zda baflar›l› çal›flmalar mev-
cuttur.

bb))  MMaarrkkaa  ppaayyllaaflfl››mm››  ((ccoo--bbrraann-
ddiinngg))

Pazarlamada kimi ürünler vard›r
ki, markalar›yla tan›n›rl›kta üreticileri-
nin önüne geçmifllerdir. Bu markalar
kendi sektörlerinde  benzeri ürünle-

rin ortak ismi haline gelmifllerdir.
(Selpak, Gillette, Arko, Cola, Banka-
matik, Caterpillar vb.)

Hizmet sektörü olan bankac›l›k
alan›nda da baz› markalar› bu flekil-
de konuflland›rmak olas›d›r. Örn:
(VISA, Bonus, Word Card, Advanta-
ge, Axess vb.)

Pazarlamada banka etkinli¤ini ar-
t›rmak ve genifl müflteri tabanlar›na
süratle yay›lmak aç›s›ndan  baflar›l›
ve büyük marka flemsiyeleri alt›nda

ortak  ürün gelifltirmek, o marka ile
kurumsal kimli¤i beraber sunmak
baflar› getirebilir. Bu ba¤lamda  sek-
törümüzde ilk uygulamalar›n da ba-
flar›l› neticeler vermeye bafllad›¤›n›
görüyoruz. 

(Deniz-Bonus Card, TEB-Bonus
Card, Oyak-Axess iflbirli¤i, Halk-
bank-Advantage iflbirli¤i)        

cc))  AAnnaa  ffaaaalliiyyeett  aallaann››  dd››flfl››nnddaakkii
ddeesstteekk  hhiizzmmeettlleerriinniinn  iiflfllleettmmee  dd››flfl››-
nnaa  çç››kkaarr››llaarraakk  pprrooffeessyyoonneell  tteeddaarriikk-
lleeyyiicciilleerrddeenn  ssaatt››nn  aall››nnmmaass››  ((oouuttssoo-
uurrcciinngg))  mmaaaalliiyyeett  ttaassaarrrruuffuu  ssaa¤¤llaarr..

Bankalar ana faaliyet alanlar› d›-
fl›ndaki tüm destek hizmetlerini ku-
rum d›fl›na tafl›yabilirler. Bu süreçler
iyi yönetilirse risk de¤il etkinlik ve

kârl›l›k getirir.
Nitekim Bankac›l›k Kanununa ge-

tirilen  01.11.2006 tarihli BDDK yö-
netmeli¤i düzenlemesi ile bankalar›n
ana faaliyet alanlar›na konsantre ol-
malar› öngörülmüfltür.

Özellikle perâkende ve bireysel
bankac›l›k alan›nda h›zl› büyümek
isteyen flirketler, s›cak sat›fl etkinlik-
lerini d›fl tedarikleme yoluyla flirket
d›fl›ndan profesyonel kurumlardan
alabilirler.

Büyüme için hâ-
len en etkin ve mâli-
yetli yol olan flube
a¤› ve co¤rafi büyü-
me yolu kullan›lmak-
tad›r. Ancak yak›n bir
gelecekte bunun
yüksek mâliyetleri,
alternatif büyüme
araçlar›n› gerekli k›-
lacakt›r.

Büyümede co¤ra-
fî yayg›nl›k hâlen en
etkin unsurdur. An-
cak organik büyüme-
den ba¤›ms›z olarak
sat›fl hacminde art›fl
sa¤lanmas› daha
yüksek kârl›l›k getire-
ce¤i de bir gerçektir.

Bugün baz› ban-
kalar s›cak sat›fl et-
kinli¤ini d›fl sat›fl
güçleriyle destekle-
mektedirler. Pazarla-
ma ile sat›fl›n birbi-
rinden ay›r›flt›r›ld›¤›
kurumlarda pazarla-

ma, stratejik bir saha olarak kurum
içinde tutulmakta  sat›fl için ise d›fl
destek al›nmaktad›r.

Asl›nda, hizmet sektöründe en te-
mel k›s›r döngü, pazarlama-sat›fl
çevrimini organize edememekte yat-
maktad›r.

Pazarlama, müflterinin ihtiyac›
olan hizmeti;

Dizayn eden,
Fiyatlayan,
Farkl›laflt›ran,
Gelifltiren,
Sat›fl hedefi veren/alan,
Müflterileri segmentlere ay›ran,
Segmentleri fiyatlayan,
Segmentlere göre ürün çeflitle-

yen, ürün farkl›laflt›ran,

AALLBBAARRAAKKAA TTÜÜRRKK 5

bankacılıkbankacılık



AALLBBAARRAAKKAA TTÜÜRRKK6

bankacılıkbankacılık

‹htiyac› gözlemleyen ve çözen
departmanlard›r.

Bu departmanlar›n faaliyetleri ku-
rum içinde Ar-Ge ile yak›n mesa-
i gerektiren stratejik bir sahad›r. Pa-
zarlaman›n üretti¤i stratejik hedefle-
rin gerçeklefltirilmesi ise sat›fl timleri-
nin görevidir. Müflteri taban›n› geliflti-
remeyen bir çok iflletmenin temel ya-
n›lg›s› pazarlama ünitesi olmaks›z›n
sat›fl dizayn etmifl olmalar› ve bu ey-
lemlerini de pazarlama olarak addet-
meleridir. 

dd))  ““MMoorr  iinneekklleerr””  ((vvss..))  ““nnee  iiflfl  ooll-
ssaa  yyaappaarr››mm””cc››llaarr;;

Bankac›l›k sektöründe sunulan
hizmetlerde ihtisaslaflman›n önem
kazanaca¤›n›, her tür hizmeti üret-
meye çal›fl›p kurumsal enerjiyi israf
etmek yerine belli ürünlerde ““mmoorr
iinneekk”” olman›n ve ürün/hizmet farkl›-
laflt›rman›n baflar›da belirleyici ola-
ca¤›n› düflünüyorum.

Belli ürünlerle marka olmak uzun

vadede kal›c› olmak için önemli bir
karar olabilir. Nitekim, köfteci Ramiz,
Bal›kç› Ali Baba, ‹stiklal caddesinde-
ki ‹nci pastanesi, Kurufasülyeci Hüs-
rev markalar›n›n arkas›ndaki realite
de budur.

ee))  ‹‹flfl  ssüürreeççlleerriinniinn  iiyyiilleeflflttiirriillmmeessii
rreekkââbbeettttee  aavvaannttaajj  ssaa¤¤llaayyaaccaakktt››rr;;

Gri alanlar›n temizlenmesi, sü-
reçlerin k›salt›lmas› önemli bir f›rsat
getirisi sa¤layacakt›r.

ff))  YYoo¤¤uunn  iiflflggüüccüünnddeenn  yyoo¤¤uunn
tteekknnoolloojj iiyyee  ggeeççeerreekk  iissttiihhddaamm  aarrtt››rr-
mmaaddaann  kkaappaassiittee  aarrtt››rrmmaann››nn  iimmkkâânn-
llaarr››nn››  ggeelliiflflttiirrmmeekk  ggeerreekkeecceekkttiirr..

gg))  MMüüflfltteerrii  vveerrii  ttaabbaann››nn››  yyöönneett-
mmeekk,,  mmüüflfltteerrii  vveerriimmiinnii  sskkoorrllaammaakk
vvee  ttooppllaamm  ffaayyddaayy››  aarrtt››rrmmaakk..

hh))  KKâârrss››zz  ffaaaalliiyyeett  aallaannllaarr››nnddaann
çç››kkmmaa  kkoonnuussuunnddaa  cceessuurr  ddaavvrraannaa-
bbiillmmeekk..

Ürünler gibi hizmetlerin de bir ya-
flam e¤risi vard›r. Ürün yaflam e¤risi-
nin olgunluk dönemine gelindi¤inde

rakip say›s›n›n fazla, kârl›l›¤›n dü-
flük, ürün farkl›laflt›rma ve pazar
farkl›laflt›rma imkânlar›n›n netice
vermemeye bafllad›¤› evreye gelin-
mifltir. Bu evrede kurumsal enerjiyi
daha yeni ve verimli alanlarda kulla-
narak baz› alanlarda küçülme ve ç›-
k›fl stratejileri uygulamak en do¤rusu
olacakt›r.

››))  IInnnnoovvaassyyoonn  ++  AArr--GGee  ==  FF››rrssaatt
Teknolojinin bu kadar h›zl› kopya-

land›¤›, araba modellerinin bile birbi-
rine benzedi¤i, ürün ve hizmetlerin
adeta bir birinden kolonland›¤› bir or-
tamda, ayn› ortak girdileri kullanan
rakip üreticilerin birbirlerine göre ge-
lecekte avantajla varolmalar› için en
önemli formül 

Innovasyon + Ar-Ge’dir.
Sürdürülebilir kârl›l›k için yöne-

timde sürekli olarak innovatif bak›fl
aç›s› ile Ar-Ge faaliyetlerinin biçim-
lendirilmesi gerekir. ■
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Türkiye’nin faizsiz esasta faali-
yet gösteren ilk bankas› olan Alba-
raka Türk, art›k halka aç›k bir flir-
ket. Yetmiflbefl gün gibi k›sa bir sü-
rede, yo¤un bir çal›flman›n ard›n-
dan baflar›l› bir flekilde halka aç›lan
bankam›z, art›k sadece müflterileri-
nin ve çal›flanlar›n›n de¤il, tüm ka-
muoyunun sahiplendi¤i bir marka
olma yönünde önemli bir ad›m› da
böylece atm›fl oldu.

Asl›nda Albaraka Türk’ün halka
aç›lma hikâyesi bundan birkaç y›l

öncesine uzan›yor. Daha önceki y›l-
larda bu yönde bir aç›l›m için çeflitli
çal›flmalar yap›lm›fl, ancak süreç;
bankam›z ana orta¤› olan Albaraka
Banking Group’un öncelikli olarak
halka aç›lmas›n› beklemek duru-
munda kalm›flt›. Grubun 2006 y›l›n-
da baflar›l› bir halka arz sonras›nda
Bahreyn ve Dubai borsalar›na ayn›
anda kote olmas›n›n ard›ndan, bu y›-
l›n Mart ay›nda gerçeklefltirilen Ola-
¤an Genel Kurul’da Albaraka Türk’ün
de halka aç›lmas› karar› al›nd›.

‹lgili kurumlara yap›lan baflvuru-
lar›n ard›ndan h›zl› bir flekilde çal›fl-
malar bafllat›lm›fl, bir taraftan izah-
name ve sirküler yaz›m› sürdürülür-
ken, di¤er taraftan da halka arz›n
bir k›sm›n›n yurtd›fl›ndaki yat›r›mc›-
lara ulaflmas› amac›yla yabanc› ya-
t›r›mc›lara yönelik prospektüs ha-
z›rlanmaya bafllanm›flt›. Zira yap›-
lan ön pazar yoklamalar›nda kurum
hisselerine sadece yurtiçinden de-
¤il, yurtd›fl›ndan da ciddî bir talebin
oluflaca¤› görülmüfltü.

Bereketi
Borsa’da Albaraka Türk

Bereketi

Melikflah UTKU
Baflekonomist

Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü

borsaborsa

Asl›nda Albaraka Türk’ün halka aç›lma hikâyesi bundan birkaç y›l öncesine uzan›yor. Bundan önceki
y›llarda bu yönde bir aç›l›m için çeflitli çal›flmalar yap›lm›fl, ancak süreç bankam›z ana orta¤› olan 

Albaraka Banking Group’un öncelikli olarak halka aç›lmas›n› beklemek durumunda kalm›flt›.



Bununla birlikte özellikle müflte-
rilerimizin talepleri gözönünde tutu-
larak, benzer halka arzlardan farkl›
olarak yurtiçine % 37’lik ciddî bir
tahsisat ayr›ld›. Buna göre, halka
arz edilecek toplam 54,5 milyon
hissenin % 29’u yurtiçi bireysel ya-
t›r›mc›lara, % 2’si yurtiçi kurumsal
yat›r›mc›lara, % 5’i Albaraka Türk
müflterilerine, % 1’i Albaraka Türk
çal›flanlar›na, kalan % 63’ü ise
yurtd›fl› kurumsal yat›r›mc›lara tah-
sis edildi.

Finans Yat›r›m Menkul De¤er-
ler’in liderli¤inde tesis edilen yurtiçi
sat›fl konsorsiyumuna arac› kurum-
lar ve yat›r›m bankalar›ndan bü-
yük bir ilgi olufltu ve bu çapta bir
halka arz projesinin gördü¤ü en
büyük konsorsiyum (43 arac› flir-
ket) kuruldu. Halka arz sürecinde
hepsi mâruf iki denetim flirketi,
üç (ikisi yabanc›) hukuk flirketi,
bir halkla iliflkiler flirketi, bir rek-
lâm ajans› ve bir matbaa ile çal›-
fl›ld›.

Halka arz ekibimiz yurtd›fl›n-
da Dubai, New York, Boston,
Londra, Frankfurt, Edinburgh ve
Stockholm’da 55 ayr› yat›r›mc›
fon ile görüfltü. Bunlar›n d›fl›nda
15 yabanc› fon da ‹stanbul’daki
merkezimize gelerek Albaraka
Türk’ün halka arz›na olan ilgileri-
ni ifade ettiler.

Oluflan yo¤un talep sonucun-
da Albaraka Türk hisseleri, belir-
lenen fiyat band›n›n tavan› olan
4,10 YTL üzerinden sat›fl gördü.
Albaraka Türk hisselerine yurti-
çinden 4 milyar YTL’lik, yurtd›-
fl›ndan da 3 milyar YTL’lik talep
geldi. Böylece yurtiçine ayr›lan
tahsisat›n 60 kat›, yurtd›fl›na ay-
r›lan tahsisat›n ise 21 kat›, top-
lamda ise 32 kat› bir talep olufl-
mufl oldu.

Gelen talebin tümünü karfl›-
layamad›¤›m›z için üzülsek de,

Albaraka Türk tahtas›n›n aç›ld›¤›
ilk ifllem gününde hisse senedimi-
zin iki tavan yaparak % 20’nin
üzerinde prim yapmas›, Albaraka
Türk’e güvenerek hissemize yat›-
r›m yapanlar› sevindirdi. Halka
arzdan bu yana yo¤un ilgi göre-
rek 6 YTL’nin üzerine ç›kan Alba-
raka Türk hisse senedi, toplam
halka arz miktar›n›n % 3’üne ula-
flan ayl›k ifllem hacmi ile de mâ-
kul bir derinlik kazand›. Aral›k ay›
içinde yeni endeks düzenleme-
siyle birlikte ‹MKB-100 ve ‹MKB-
50 endekslerine de dahil edilen
Albaraka Türk hissesi (ALBRK),

ayr›ca S&P IFCI Turkey Stock
Price Index’ine de eklenmifltir.

Halka arz ile birlikte bankam›z
bünyesinde kurulan Yat›r›mc› ‹liflki-
leri Müdürlü¤ü, ortaklar›m›z›n ve
yat›r›mc›lar›m›z›n tüm soru ve ta-
leplerine cevap verecek flekilde
yetkilendirilmifltir (e-posta:yatirimci-
iliskileri@albarakaturk.com.tr). Ay-
r›ca Albaraka Türk ‹nternet sitesine
de yat›r›mc›lar›n ilgi duyacaklar›
pek çok bilgi ve rapor eklenmifltir.
(www.albarakaturk.com.tr/YTRM/?P=YIM).

Bankam›z›n halka arz›na gös-
termifl olduklar› ilgiden dolay› tüm
yat›r›mc›lar›m›za teflekkür ederiz. ■
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Masan›n üzerinde okunmas› ve
imzalanmas› gereken yaz›lar,  ran-
devusuz gelen ziyaretçiler, sürekli
çalan telefonlar, ertelenen toplant›-
lar, bitirilemeyen ve kaç›r›lan ifller
sizin hayat›n›zda da varsa, bu yaz›
sizin için.

Yafll›-genç,  kad›n-erkek,  devlet
baflkan›-memur, iflçi-iflveren herke-
sin 24 saati var!  

Evet, ““HHeerrkkeessiinn  bbiirr  ggüünnddee  2244
ssaaaattii  vvaarr,,  hheemm  ddee    bbeeddaavvaa”” hayat
için vazgeçilmez olan hava gibi.

Baflar›, herkes için eflit olan 24
saati -zaman›- verimli kullanmaktan
geçiyor. Öncelikli fark zaman› kul-
lanmakta. ‹nsanlar aras›ndaki ““bbaa-
flflaarr››  ffaarrkk››”” sahip olduklar› imkan-
lardan çok, zaman dahil bu imkan-
lar› ””kkuullllaann››flfl  flfleekkiilllleerriinnddeenn”” kay-

naklan›r. 
ZZaammaann  yyöönneettiimmii bize bofla ge-

çen anlar›m›z› kazanmay›, yo¤un
tempoya ayak uydurmay›,  çal›flma
ve özel hayat›m›zda planl› ve ve-
rimli olmay› sa¤lar. 

ZZaammaann››  ddüüzzeennllii  vvee  vveerriimmllii  kkuull-
llaannaabbiillmmee;; önemli ifllere daha çok
vakit ay›rabilmek için sürekli yap›-
lan iflleri daha az zamanda bitirebil-
mek, iflleri önem s›ras›na göre s›ra-
lamak, sürelendirmek ve sistematik
hale getirmek, ifl hayat›n›n yan›s›ra
ifl d›fl›ndaki tüm hayat›m›z› ayn› dü-
zen içinde devam ettirebilmektir. 

Atalar›m›z ““vvaakkiitt  nnaakkiitttt ii rr ”” de-
mifller, yani zaman› hemen kkuullllaann››-
llaabbiilliirr  sseerrmmaayyee olarak, üretimin
ana bilefleni olarak görmüfllerdir. 
Asl›nda vakit nakitten de önemlidir.

Çünkü nakit kaybedilince kazan›l›r
ancak vakit kaybedilince kazan›la-
maz. Onun içindir ki; dinimiz bofl
ifllerle u¤raflmay›, fazla uyku ve
yeme¤i tavsiye etmemifltir. Bunlar
insan› tembelli¤e ve verimsizli¤e
sürükler.  

Zaman;  ikâme edilmesi, yerine
baflka bir kayna¤›n konmas›, tek-
rar kazan›lmas›, yenilenmesi, ta-
sarruf edilmesi, sat›n al›nmas› ola-
nak d›fl› olan,  herkesin hiçbir be-
del ödemeden ve gayret göster-
meden sahip oldu¤u, herkese eflit
olarak bahfledilen sadece ve sa-
dece harcanan/tüketilen bir kay-
nakt›r.  Gerçekten bize verilen za-

man›n, ömür sermayesinin bir be-
deli, bir karfl›l›¤› yok mudur?

Kiflisel/Kurumsal vizyonumuzu,
misyonumuzu, ana de¤erlerimizi,
önceliklerimizi, stratejilerimizi, he-
deflerimizi belirlememiz ve zaman›-
m›z› bu kriterlere göre iyi yönetme-
miz gerekmektedir. Zira yap›lan ve
yap›lacak her ifl için bir zamana ih-
tiyaç vard›r ve kulland›¤›n›z her
kayna¤›n da bedeli vard›r. 

Zaman yönetimi, hayat›m›z› an-
laml› k›larak, coflku dolu, planl› ve
hedef odakl› yaflamam›za yard›mc›
olur. 

Zaman soyut ve göreceli bir
kavram olmas›na karfl›n, hayat›-
m›zda yapt›klar›m›z aç›s›ndan öl-
çülebilir ve k›t bir kaynakt›r. Ancak
ucuz olan ve bir gayret sarfedilme-

Kiflisel/Kurumsal vizyonumuzu, misyonumuzu, ana de¤erlerimizi, önceliklerimizi, stratejilerimizi,
hedeflerimizi belirlememiz ve zaman›m›z› bu kriterlere göre iyi yönetmemiz gerekmektedir.

Osman ÇELEB‹
Ticarî Krediler Müdürü

kișisel gelișimkișisel gelișim

Planlanmas›
Ömür Sermayesi’nin

Planlanmas›
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den elde edilenin de¤eri bilinmedi¤i
gibi, bir çok insan da bu kayna¤›n
de¤erini zaman›nda anlayamaz,
nas›l de¤erlendirece¤ini bilmeden
bonkörce harcar. 

Çünkü insanlar;
•• Ömür sermayelerine ait harca-

ma yetkisinin kendilerine verildi¤ini,
•• Baflar› için çok fazla zamanla-

r›n›n olmad›¤›n›,
••  Bofla harcad›klar› zamanlar›n›,
•• Zaman› yönetme konusunda

bir sisteme ve bu sistemi uygulaya-
cak yeterli bir inanca sahip olmalar›
gerekti¤i hususlar›n› dikkate almaz-
lar.

SSoonnuuçç  oollaarraakk;;  bbiizz  zzaammaann››mm››zz››
vvee  iiflfllleerriimmiizzii  yyöönneettmmeezzsseekk  iiflfllleerrii-
mmiizz  bbiizzii  yyöönneettiirr,,  zzaammaann››mm››zz››nn  ççoo-
¤¤uunnuu  ddaa  bbooflflaa  hhaarrccaarr››zz..  VVee  hheerr
zzaammaann  ddaa  ““......zzaammaann  bbuullaamm››yyoo-
rruumm””  bbaahhaanneessiiyyllee!!

Bir çok kifli zaman›n kendine
yetmedi¤inden yak›n›r. Esas soru-
nun bu olmad›¤›n›,  esas sorunun
hedeflerinin belirsizli¤i,  öncelikle-
rin önem derecesine göre iyi s›ra-
lanmad›¤› ve zaman›n›n iyi plan-
lanmad›¤› oldu¤unu anlayana ka-
dar bu yak›nma devam eder. Za-
man› iyi planlayamaz ve yönete-
mezsek o belirli bir ritimde çabucak
ak›p gider. Bizler de sonbahar›n
azizli¤ine u¤ram›fl yaprak oluruz.

‹‹flfliinn  aassll››,,  iinnssaann››nn  kkeennddiissiinnii
ppllaannllaammaass››dd››rr.. Zaman herkes için
eflit bir flekilde var, kimsenin etkisi
olmadan herkesi kapsayarak de-
vam ediyor. Ak›p giden bu süreçte
biz ne yap›yoruz? Konu insan›n
kendisidir; iflini nas›l, hangi süreç-
lerde yapt›¤› ve hayat›n› nas›l yafla-
d›¤›d›r?

EEttkkiillii  iinnssaannllaarr››nn  yyeeddii  aall››flflkkaannll››-
¤¤››nnddaann  bbiirrii  bbeellkkii  ddee  eenn  öönneemmlliissii,,
““öönneemmllii  iiflfllleerree  öönncceelliikk  vveerrmmeessii,,
zzaammaann››nn››  iiyyii  kkuullllaannaabbiillmmeessii  yyaannii
kkeennddiinnii  ppllaannllaammaass››””dd››rr..  

ZZaammaann  KKuullllaann››mm››nnddaa  ÖÖnneemmllii
BBaaflflaarr››ss››zzll››kk  NNeeddeennlleerrii  ::

• Plans›zl›k, öncelikleri belirleye-
memek ve s›raya koyamamak.

• Erteleme al›flkanl›¤›,  gere¤in-
den fazla ifle odaklanma (‹flkolik ol-
mak). 

• Acelecilik,  k›rtasiyecilik ve ve-
rimsiz okuma,

• Aç›k kap› politikas› (hay›r diye-
memek),  gündemsiz ve verimsiz

toplant›lar,
• Karars›zl›k ve yetki delege et-

memek,
• Da¤›n›k masa ve büro düzeni,

gereksiz mükemmeliyetçilik, eksik
bilgi ile hareket etmek..

EEttkk iillii  ZZaammaann  YYöönneett iimmii  ‹‹ççiinn
ÖÖnneerriilleerr;;

11.. Ayl›k olarak yap›lacak iflleri
öncelik s›ras›na göre listelemek,

22.. “Günlük yap›lacaklar” listesini
önem s›ras›na göre haz›rlamak, 

33.. Öncelikli ifllere daha fazla
önem vermek, bafllanan ifli bir kere-
de tamamlamak,

44.. “Kiflinin kendisine ve ifline uy-
gun farkl› önerileri uygulamaya koy-
mak: Yani hayattaki zaman tuzakla-
r›n› belirlemek, onlardan kurtulmak
için eylem plan›n› hayata geçir-
mek... K›sacas› de¤iflime yelken
açmakt›r. 

ZZaammaann››nn  vveerriimmllii    kkuullllaann››llmmaa-
ss››yyllaa  iillggiillii  ““BBooflfl  ssüürraahhiinniinn  öönnccee
bbüüyyüükk  ssoonnrraa  kküüççüükk  ttaaflflllaarrllaa    ddooll-
dduurruullmmaass››““  hhiikkaayyeessii  bbiizzee  ggüüzzeell
bbiirr  öörrnneekkttiirr..  VVeerriilleenn  öö¤¤üütt  flfluudduurr::
EE¤¤eerr  bbüüyyüükk  ttaaflfl  ppaarrççaallaarr››nn››  bbaaflfl-
ttaann  ssüürraahhiiyyee  kkooyymmaazzssaann››zz  ddaahhaa
ssoonnrraa  aassllaa  yyeerr  bbuulluupp  kkooyyaammaazzss››-
nn››zz..

24 saatimizi küçük ifllerle doldu-
rursak büyük ifllere yer kalmaz. Her
fleye gerekti¤i kadar de¤er vermeli-

yiz, zaman ay›rmal›y›z. Nedir haya-
t›m›zdaki büyük tafllar ? Ülkemiz,
ailemiz, iflimiz... Biri belki de tümü.
Düflünüp, karar verip  uygulamal›-
y›z. Büyük tafllar› öncelikli yerlefltir-
meyenler sonradan ne zaman bula-
bilirler, ne de yer.   

“PPeekk  ççookk  iinnssaann››nn  ddii¤¤eerrlleerriinniinn
bbooflflaa  hhaarrccaadd››kkllaarr››  zzaammaann››  kkuullllaa-
nnaarraakk  öönnee  ggeeççtt ii¤¤iinnii  ggöözzlleemmllee-
ddiimm”” sözünün sahibi olan Henry
Ford, asl›nda bize rekabette nas›l
öne geçebilece¤imiz konusunda yol
göstermektedir.

Yap›lan bir araflt›rmada, Ameri-
ka’da, 72 y›l yaflayan ortalama bir
insan›n zaman›n› nas›l harcad›¤›
hesaplanm›fl ve; 21 y›l›n› uyuyarak,
14 y›l›n› çal›flarak, 6 y›l›n› yiyerek,
6 y›l›n› seyahat ederek, 5 y›l›n› kuy-
ruklarda bekleyerek, ifl takip ede-
rek, 20 y›l›n› di¤er tüm ifller için
harcad›¤› sonucu ortaya ç›km›flt›r.
Bir ömür  a¤›rl›kl› olarak uyuma, ça-
l›flma, yeme ve seyahat etmekle
geçmektedir. 

Baflar› için bu süreleri dengele-
meli ve etkin kullanmal›.

YYüüzzyy››ll››mm››zzddaa  hhaayyaatt,,  ppllaannllaammaa
üüzzeerriinnee  yyaapp››llaanndd››rr››llmm››flfltt››rr..

‹nsan, hayat›nda her fleyi plan-
lamal›d›r; bütçesini, ifl ile ilgili sü-
reçlerini, zaman›n›...

Herkes kendine flu sorular› sor-
mal›d›r. Bofla geçirdi¤im süre ne
kadar? Ve bunun bana ekonomik
maliyeti nedir? Bunu asgariye indir-
mek için neler yapabilirim?

‹nsanlar genellikle  kaybettikleri
fleyin de¤erini kaybettikten sonra
anlarlar,  zaman›n da öyle, de¤erini
emekli olunca,  ifl yapma yetenekle-
rini kaybedince anlarlar. 

Dünyada çok fleyin telâfisi/kaza-
s› vard›r, namaz›n bile kazas› var,
fakat f›rsatlar›n ve zaman›n kazas›
da yoktur telâfisi de.  BBüüttüünn  kkaayy-
nnaakkllaarr  zzaammaannllaa  bbiirrlliikkttee  aannllaamm  kkaa-
zzaann››rr..

TTaarriihh,,  zzaammaann››  zzaammaann››nnddaa  ddee-
¤¤eerrlleennddiirreemmeeyyeennlleerriinn  bbaaflflaarr››ss››zz-
ll››kkllaarr››yyllaa  ddoolluudduurr..

Gelin hep birlikte zaman›m›z›
çalan zzaammaann  hh››rrss››zzllaarr››nnddaann kurtu-
lal›m. 

Gelecek say›da ““ssaatt››flflttaa  zzaammaann
yyöönneettiimmii ”” yaz›m›zda buluflmak di-
le¤iyle. ■

kișisel gelișimkișisel gelișim



M›s›r M.Ö. 4000 y›llar›nda ku-
rulmufl, en eski ve özgün uygarl›k-
lardan biri. Yunan, Roma, Osman-
l›, Memluk, ‹ngiliz medeniyetlerinin
etkisinde kalan M›s›r; tarihî zengin-
li¤i, efsaneleri, inan›fllar› ile say›s›z
filme ve kitaba konu olmufltur. Gi-
zemli oldu¤u kadar, k›talar› birbiri-
ne ba¤layan stratejik konumuyla
da önemli bir ülke olma durumunu
sürekli muhafaza etmifltir. DE‹K or-
ganizasyonunda, ülkenin baflkenti-
ne kalabal›k bir ifladam› heyetiyle
bankam›z› temsilen Genel Müdür
Baflyard›mc›m›z Sn. Fahrettin
YAHfi‹ ile bankam›z›n bu co¤rafya-
daki hacmini artt›rmak, iliflkilerimizi
güçlendirmek amac›yla Afrika’n›n

bu önemli ülkesini ziyaret ettik.  
Uçak geceyar›s› baflkent hava-

alan›na inerken, panoramik görün-
tü öbek öbek güçlü ›fl›kland›r›lm›fl
bölgeler ve Nil Nehri’nin yan›nda
s›ra s›ra yer alan dünyan›n önde
gelen otel zincirlerinin oldukça yük-
sek katl›, de¤iflik imarl›, gösteriflli,
siluetleriydi. Kahire’nin yaklafl›k 15
milyon nüfusuyla Afrika k›tas›n›n
en büyük metropolü olmas›, ‹stan-
bul benzeri kalabal›k, canl›, sürekli
yaflayan bir kent görüntüsü verme-
sine yol aç›yor. 

Gün a¤ar›nca yoksullukla zen-
ginli¤in, gelenekle modern zaman-
lar›n harmonize oldu¤u bir görüntü
ve tüm ‹stanbullular› bile y›ld›racak

trafik karmaflas›yla karfl›laflt›k. fie-
hir merkezi, hareketsiz  duran tra-
fikte floförlerin tahammülsüzlü¤ü
ve sürekli korna sesleri, oldukça
eski model arabalardan oluflan bir
panay›r yerini and›rmaktayd›. Dik-
katimizi çeken önemli bir husus
otomobil markalar›n›n önemli bir
bölümünün de Türk modellerinden
oluflmas›yd›.

Tarihte bilinen en eski dinlerin
de topra¤› olan M›s›r, bu özelli¤ine
yak›fl›r tarihi eserlere de sahip. Bi-
lindi¤i üzere Piramitler Keops, Kef-
ren ve en küçükleri olan Mikerinos
adlar›nda ve ayr›ca piramitleri ko-
ruma amaçl› yap›lan biri büyük ol-
mak üzere Sfenks denilen birden
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‹hsan Fehmi SÖZKESEN
D›fl ‹fller Müdürü

M›s›r
Yaflayan Tarih

M›s›r
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“Giza’da Mola”/Kahire



çok yap›dan oluflmufl genifl
bir mekân. Ortalama 1 kilo-
metrekarelik alana yay›lan bu
mekân›n, tafllarla y›¤›l› bir ya-
p› oldu¤unu söylemek yanl›fl
olmaz. Bu tafllar›n a¤›rl›¤› 1
tondan bafllay›p 10 tona ka-
dar ç›kabiliyor ve ço¤unda bu
devasa tafllar›n kaç adet ol-
du¤u tahmin edilemiyor. Or-
talama 150 metre yüksekli-
¤inde olan piramitlerin inflaa-
s›, asl›nda tafllar›n cinsinin o
co¤rafî bölgeden elde edile-
meyecek yap›da oldu¤u ve o
zaman›n (M.Ö. 2500 – 2400)
flartlar› düflünüldü¤ünde as-
l›nda çok önemli bir mimarî
baflar›y› ve insanüstü bir ça-
bay› gerektirdi¤i söyleniyor.
Bilim adamlar› arkeologlar bu
tafllar›n hâlâ tam olarak nas›l
getirildi¤ini çözebilmifl de¤il-
ler.

Firavunlar, kendilerini tan-
r› olarak gördüklerinden ve
halk taraf›ndan da öyle kabul
edildi¤inden yeryüzündeki
yaflam› de¤il, ölümden son-
raki ebedî yaflam› önemse-
mifller, bununla ba¤lant›l› ola-
rak da bir sonraki yaflamla-
r›nda rahat edecekleri bir ya-
p› inflaa ettirmifller. Bundan
dolay› Piramitlerin bir mâbet
olarak kullan›lsa da a¤›rl›kl›
olarak mezarl›k, daha do¤ru
flekilde ifade edecek olursak
birer lahit olarak de¤erlendi-
rilmesi laz›m. 

M›s›r’›n ve Afrika’n›n bü-
yük k›sm›n›n yaflayan su kay-
na¤› Nil Nehri’dir. 6695 km
uzunlukta dünyan›n en uzun
nehri; Ayr›ca dünyan›n en
uzun iletiflim kanal›. Gerçek-
ten de hâlâ M›s›r halk›n›n
önemli bir k›sm› günlük ya-
flamlar›n› bu nehrin bereketi-
ne borçlu. Bu yüzden Nil neh-

rinin öyküsünü M›s›r’›n tari-
hinden ay›rmak neredeyse
imkans›z. Tarih öncesi ça¤lar-
dan bu yana nehir, M›s›rl›lar
için yaflam, verimlilik, geliflme
anlam›n› tafl›yor. Bir tar›m ül-
kesi olan M›s›r için ekonomi-
nin temelini oluflturan Nil, M›-
s›r’›n yaflam kayna¤›, can da-
mar›. Firavunlardan bafllaya-
rak bu co¤rafyaya egemen ol-
mufl hemen her krall›k, nehre
olan minnetlerini, sayg›lar›n›,
sadâkatlerini belirtmek için,
nehrin k›y›lar›na görkemli
an›tlar, piramitler, mezarlar in-
flaa etmifller. Sadece firavun-
lar, krallar de¤il, tüm M›s›r
halk› için çok büyük bir öne-
me sahip ve M›s›rl›lar ona
minnetlerini ifade etmek için
flark›lar yazm›fl, kurbanlar
adam›fl. Tekne gezintisinde
nehrin k›y›lar›n›n yer yer ‹s-
tanbul Bo¤az› mesafeleri ka-
dar aç›lmas› nehrin cesameti
hakk›nda bilgi vermemize yar-
d›mc› olur kanaatindeyim. Ne-
hir gezintisinde Bo¤az’da al›-
fl›k oldu¤umuz dalgalar yerine
pürüzsüz bir yüzeyde, Nil
Nehri’nin tatl› esintisi eflli¤in-
de seyahat etmek, bu co¤raf-
yan›n turizm için bir cazibe
merkezi olmas›nda ne denli
hakl› oldu¤unu bizlere de
gösterdi.

M›s›r’›n çekicili¤i, kendine
has yüzü, dünyaca meflhur
Han Halil Çarfl›s›’nda daha da
art›yor. 1382 y›l›nda Memluk
Sultan› Berkuk'un at bak›c›s›
taraf›ndan kervansaray olarak
infla ettirilen ve Osmanl› dö-
neminde bir ticaret merkezine
dönüfltürülen bu çarfl›, bizim
Kapal› Çarfl›’ya benziyor. Biz-
deki kadar büyük olmasa da
Han Halil Çarfl›s›, 14. yüzy›la
kadar uzanan geçmifliyle ger-

gezigezi
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M›s›r ziyaretimizde, Albaraka Türk olarak
bankac›l›kla ilgili olarak neler yap›labilece¤ini
incelemek için bir tak›m banka ziyaretlerinde
bulunarak ülkemizin bu ticaret at›l›m›na na-
s›l cevap verebilece¤ini bu sektör çerçevesinde

de¤erlendirme f›rsat› bulduk.

“Keyif-1”/Kahire

Keops/Kahire

“Direkler-2”-Yukarı Nil/Lüksor

Mısır



çek anlam›yla yaflayan tarihî bir
mekân. Buraya, nargilesini ve s›-
ca¤a birebir olan naneli çaylar›n›
içmeye gelen küçü¤ünden büyü-
¤üne kalabal›k yerli halk ve turist
ak›n› vard›r. Bir zamanlar Türki-
ye’de çok moda olan papirus ka¤›t-
lar›ndan tutun da bu co¤rafyay›
yans›tan tüm biblolar ve ticarî
ürünler sözünü etti¤i-
miz tarihi mekânda
al›c› bulmaktad›r. Ay-
r›ca, bizim al›flverifl
merkezlerimiz ben-
zerleri olan büyük
moll’lar da günümüz
M›s›r’›n›n modern
yüzünü yans›t›yor.
Türkler burada çok
seviliyor. Öyle ki Türk
oldu¤unuz ö¤renilir
ö¤renilmez "Yavafl
yavafl Hasan fiafl"
hitabeti yap›l›yor. Ay-
r›ca Türkiye’de oyna-
yan di¤er M›s›rl› fut-
bolcu isimleri de tek
tek say›l›yor.

Gezimizde M›-
s›r’›n di¤er önemli bir
yüzü El Ezher Cami’-
sini ve beraberindeki
Külliyeyi’de görme
f›rsat› bulduk. 10.
yüzy›lda Fâtimiler'in
kurdu¤u El Ezher
Cami ve Üniversitesi,
M›s›r'›n en önemli
kültür merkezlerinin
aras›nda yer almaya devam edi-
yor. Ald›¤›m›z bilgilere göre bir za-
manlar Türkiye’den binlerce ö¤ren-
ciye ev sahipli¤i yapan bu külliye,
flimdi sadece 200 kadar Türk ö¤-
renciyi a¤›rl›yormufl.

M›s›r ziyaretimizde, Albaraka
Türk olarak bankac›l›kla ilgili olarak
neler yapabilece¤ini incelemek için
bir tak›m banka ziyaretlerinde bu-
lunarak ülkemizin bu ticaret at›l›m›-
na nas›l cevap verebilece¤ini, bu

sektör çerçevesinde de¤erlendir-
me f›rsat› bulabilecektik. ‹lk baflta
dikkatimizi çeken nokta tam da zi-
yaretimize denk gelen dönemde
baz› bankalar›n birleflme aflama-
s›nda olmalar›yd›. Küresel rekâ-
betçi dünya ekonomisinde güçlü
sermayenin yat›r›mlar için ne ka-
dar önemli oldu¤unu özellikle bu

tür yat›r›mlara ihtiyaç duyuldu¤u
için ardarda birleflmeler ve sat›n al-
malar› yaflayan ülkemizden çok iyi
biliyoruz. M›s›r da bu tür birleflme-
lerle bankac›l›k alan›nda aflama
kaydetmeye çal›fl›yor. M›s›r Hükû-
meti son y›llarda ald›¤› karar gere-
¤i sermayesi 80 milyon dolar›n al-
t›nda olan bankalar›n tasfiye ede-
ce¤ini belirtmifl ve bunu yaparak
bankalar› kendi aralar›nda birlefl-
meye yönlendirmifl ya da yurtd›fl›n-

da kendisine ortak olabilecek güç-
lü bankalar bulmak zorunda b›rak-
m›flt›r. Buna ba¤l› olarak yabanc›
sermayenin giriflinde bir art›fl da
gözlemlenmifltir. Bütün bunlara
ra¤men, bankac›l›k sisteminin he-
nüz ça¤dafl iflleyifle sahip oldu¤u-
nu söylemek güç. Bu çerçevede
M›s›r hükümeti özellefltirme amaç-

l› bir çok reform yapm›fl.
Buna ra¤men M›s›r, 2000-
2003 y›llar›nda ortalama %
2.5’luk büyüme oran›yla ve
% 15’lere varan iflsizli¤iyle
daha yo¤un bir çal›flmaya
ihtiyaç duyuyor. Ana politi-
kalar› d›fl ticareti teknoloji
a¤›rl›kl› bir hâle getirerek
ülkenin kalk›nmas›n› h›z-
land›rmak, ama bunun için
de ilk aflamada önemli öl-
çüde yabanc› sermayeye
ihtiyaç duyuluyor.

DE‹K Organizasyonuyla
gerçeklefltirilen bu gezinin
as›l amac› ticarî iliflkileri ge-
lifltirmekti. Bu do¤rultuda
ziyaretimizde iki ülke ara-
s›nda imzalanmas› muhte-
mel “Serbest Ticarî Antlafl-
mas›” için Sanayi Bakanl›-
¤›m›z arac›l›¤›yla ön görüfl-
meler yap›ld›. Dönemin
Cumhurbaflkan› Ahmet
Necdet Sezer, bu antlafl-
may› imzalayarak ticarî ilifl-
kilerdeki art›fla biraz daha
ivme kazand›rm›flt›r. Bu
yüzden Albaraka Türk ola-

rak gerek Grup Bankam›z Egypti-
an Saudi Finance Bank, gerekse
de iliflkileri devaml› canl› tuttu¤u-
muz muhabir bankalar›m›zla çok
daha aktif bir dönem beklentisi
içinde ziyaretimizi tamamlad›k. ■

Foto¤raflar, Adnan Büyükdeniz’in

”Yerkürenin Renkleri” isimli foto¤raf

albümünden al›nm›flt›r.
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Foto¤raf Yar›flmas›
Albaraka Türk

Foto¤raf Yar›flmas›

Albaraka Türk 1. Ulusal Foto¤raf Yar›flmas›’nda 
ilk 100’e giren eserler bankam›z taraf›ndan sat›n al›nd›. 
Bu eserler 17-31 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda 
Sirkeci Gar›’n›n târihi atmosferinde sergilendi. 
Ücretsiz olarak gezilebilen sergiyi yerli yabanc› 
binlerce kifli ziyaret etti. 
Ayr›ca ilk 100’e giren eserler “Vizörden Al›nteri” 
isimli bir kitapta topland›.

Mansiyon
Üçlü

Gürsel Egemen Ergin
Bursa



Türkiye’de Kat›l›m Bankac›l›-
¤›’n›n ilk temsilcisi olan Albaraka
Türk Kat›l›m Bankas›, kültür ve sa-
nata verdi¤i deste¤e devam ediyor.
‹stanbul Foto¤raf ve Sinema Ama-
törleri Derne¤i (‹FSAK)’›n katk›la-
r›yla bu sene ilki düzenlenen “Al›n
Teri” temal› foto¤raf yar›flmas›na
738 amatör ve profesyonel foto¤-
rafç› toplam 1882 eserle kat›ld›.
Yar›flmaya gönderilen eserler, Al-
baraka Türk Kat›l›m Bankas› A.fi.
Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükde-
niz, foto¤raf sanatç›lar› fiahin Diri-
can,  ‹zzet Keribar, ‹brahim Zaman,
Prof. Dr. Sabit Kalfagil ve Foto¤raf
Dergisi Gen. Yay. Yön. Nadir
Ede’den oluflan jüri üyeleri taraf›n-
dan de¤erlendirildi. Zorlu bir de-
¤erlendirme sürecinin ard›ndan 15
Aral›k 2007 tarihinde Santral‹stan-
bul’da yap›lan törenle ödüller sa-
hiplerini buldu. Yar›flman›n 4000
YTL de¤erindeki Albaraka Türk
Özel Ödülü Ayd›n’dan Yücel
Oruç’un oldu. Birincilik ödülü Arif
Tanju Korkmaz (3000 YTL), ikinci-
lik  ve üçüncülük ödülleri  Muhsin
Divan’›n “Al›nteri 1” (2000 YTL) ve
“Al›nteri 2” (1000 YTL) adl› eserle-
rine verildi. Mansiyona de¤er bulu-
nan (Olcay Sar›kaya, Gürsel Ege-
men Ergin ve Ercan Arslan) 3 ese-
re 500’er YTL ödül verildi.  Ayr›ca
sergilenmeye de¤er bulunan 98
eser sahipleri de 300’er YTL ile
ödüllendirildi.

Albaraka Türk Genel Müdürü
Dr. Adnan Büyükdeniz, ödül töre-
ninde yapt›¤› konuflmas›nda “Pro-
fesyonel bankac› kimli¤imin d›fl›n-

da kendimi sizlerden biri gibi gör-
meme vesile olan amatör foto¤raf-
ç›l›k, hayata bak›fl›m› de¤ifltirdi.
Ayr›nt›lar›n ne kadar önemli oldu-
¤unu görmem ve farkl›l›¤›n ayr›nt›-
larla yakalanabildi¤ini fark ediflim,
foto¤raf çekmeye bafllad›ktan son-
rad›r. Daha önce onlarca kez gör-
dü¤üm, vizöre âflinal›k kazand›k-
tan sonra gözüme bir baflka güzel
gelmeye bafllam›flt›r. Bu sene bi-
rincisini gerçeklefltirdi¤imiz “Alba-
raka Türk Foto¤raf Yar›flmas›” du-
yurusu yap›ld›¤› ilk günden bu ya-
na büyük bir ilgi ile karfl›land›. Bir-
birinden de¤erli 2 bine yak›n eser
aras›ndan seçim yapmak zor oldu.
Her biri “Al›nteri” ni  farkl› bir tecrü-
be, farkl› bir bak›fl aç›s› ile dile ge-
tiren ve bu yar›flmaya kat›lan tüm
kat›l›mc›lar› tebrik ediyorum. Onla-
r›n tümü asl›nda bizim birincimiz-
dir” dedi. Büyükdeniz konuflmas›-
n›n devam›nda, Al›nteri gibi kutsal
bir teman›n bundan güzel anlat›la-
mayaca¤›n› ve bu yar›flman›n bize
Anadolu’nun de¤erini ve güzellikle-
rini bir kez daha hat›rlatt›¤›n› belirt-
ti. 

Albaraka Türk 1. Ulusal Foto¤-
raf Yar›flmas›’nda ilk 100’e giren
eserler banka taraf›ndan sat›n al›n-
d›. Bu eserler 17-31 Aral›k 2007 ta-
rihleri aras›nda Sirkeci Gar›’n›n ta-
rihi atmosferinde sergilendi. Ücret-
siz olarak gezilebilen sergiyi yerli
yabanc› binlerce kifli ziyaret etti.
Ayr›ca ilk 100’e giren eserler “Vi-
zörden Al›nteri” isimli bir kitapta
topland›. ■Mansiyon - Kumkapı Balıkçısı

Ercan Arslan / İstanbul
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Sonuçland›
Al›nteri Foto¤raf Yar›flmas›

Sonuçland›
“Foto¤raf gerçe¤in yans›mas› de¤il, yans›man›n gerçe¤idir” der Brecht. Brecht’in de bahsetti¤i gerçeklik içinde bel-
ki de en de¤erli olan›, hayatlar›n› al›nteri ile kazanan insanlar›n hikâyeleridir. Bu gerçeklerden yola ç›k›larak ha-
z›rlanan foto¤raf yar›flmas›nda seçilen kareler, s›radan insan karelerinden çok daha fazlas›n› bar›nd›r›yor. 

Üçüncülük Ödülü - Alınteri II
Muhsin Divan / İstanbul

yarıșma
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Özel Ödül 
Çamura Anlam Vermek
Yücel Oruç / Aydın

Birincilik Ödülü 
Dalarım Uzaklara
Arif Tanju Korkmaz / İstanbul

Mansiyon / Kalaycı - Olcay Sarıkaya / Malatya

BBAARRIIfifi  fifi‹‹MMfifiEEKK

‹FSAK Yönetim Kurulu Baflkan›

Foto¤raf, paylafl›ld›kça de¤er ka--

zan›r, bilinir oldukça daha da gü--

zelleflir. Bireysel çal›flmalar› in--

ternet ortam›nda paylaflmak ol--
dukça kolaylaflt›. Zira sergi ve al--
büm yapmak hâlâ mâliyetli ve
ekstra emek istiyor. Bu nedenle
yar›flmalar›n amatör foto¤rafç›lar
ve foto¤raf sanat› için can simidi
görevi gördü¤ünü, foto¤raflar›n
da albümlerle ölümsüzleflti¤ine
inan›yorum. Düzenlemifl oldu¤u
bu foto¤raf yar›flmas› için Albara--

ka Türk Kat›l›m Bankas› A.fi.'ye
foto¤raf sanat› ad›na teflekkürle--

rimizi sunar›m.

TTAAYYFFUUNN  KKOOCCAAMMAANN
Yar›flmalardan Sorumlu TFSF 
Yönetim Kurulu Üyesi

Albaraka Türk’ün düzenledi¤i “al›n--
teri” konulu foto¤raf yar›flmas›n›n
Türk foto¤raf sanat›na yapt›¤› katk›--
n›n boyutlar› oldukça fazlad›r. Bura--
da önemli olan birincil konu, tüm ka--
t›l›mc›lar›n bu yar›flma sebebiyle,
emekçi kesimin içine dal›p foto¤raf
çekmesi, bu foto¤raflar› çekerken
içinde yaflad›¤› toplumun zor ve
zahmetli flartlar›n› hem kendisinin
görebilmesi, hem de yay›nlanacak
bir albümle tüm toplumun dikkatine
sunabilmesidir. Bu yar›flma arac›l›--
¤›yla üretenlerin foto¤raflar› son
kullan›c› ve hedefimiz olan toplu--
mun di¤er kesimlerine ulaflm›fl al--
bümü de Türk foto¤raf kitapl›¤›nda--
ki yerini alm›flt›r. Albaraka bu hede--
fin gerçeklefltirilmesinde çok önem--
li olan bir rolü üstlenerek, bizleri ve
di¤er hizmetlerinden ötürü tüm fo--
to¤raf dostlar›n› sevindirmifltir. Ken--
dilerine kurumumuz ad›na teflekkür
eder, baflar›lar›n›n devam›n› dile--
rim.

PPrrooff..  DDrr..  SSAABB‹‹TT  KKAALLFFAAGG‹‹LL

Foto¤raf Sanatç›s›

Çocuklar›m›z›n emeksiz kazançlara
özendirildi¤i ülkemiz al›nterinin, fo--
to¤rafla ilgisi konusunda as›l söyle--
necek olan, emeksiz foto¤raf olama--
yaca¤›d›r. Özellikle günümüzde fo--
to¤raf› makinelerin çekti¤i inanc›
yayg›nd›r. Bu yüzden san›l›rki foto¤--
rafç›, bir ressam›n, özellikle eski res--
samlar›n çekti¤i çileyi çekmeyecek--
tir. Bu ifli teknoloji çözmüfltür. Bu
inanç sadece yanl›fl de¤il, ayr›ca za--
rarl›d›r. Foto¤raf› anl›k bir kararla
çekmesi gereken foto¤rafç›, bunun
öncesinde yeterince emek verip ken--
dini inflâ etmelidir. fioför deyimi ile ki--
lometre yapm›fl olmal›d›r ki do¤ru an--
l›k kararlar için altyap›s› haz›r olsun.
Kazan›lmas› gereken bu yetenek fo--
to¤raf refleksidir. Yazar olmayan›n
elindeki kalem ne ise, foto¤rafç› ol--
mayan›n elindeki makine de odur.

geziyarıșma

AALLBBAARRAAKKAA TTÜÜRRKK
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yarıșmayarıșma
HHAALL‹‹LL NNAADD‹‹RR  EEDDEE
Foto¤raf Dergisi Gen. Yay. Yönetmeni

Albaraka Türk Kat›l›m Bankas›'n›n
kültürümüze katk›s› zaten bilinen bir
gerçek. Düzenlemifl olduklar› bu ya--
r›flma ile ülkemizde foto¤raf sanat›--
n›n geliflmesine de katk›da bulun--
maktad›rlar. Yar›flmaya “1. Ulusal”
ad›n›n verilmifl olmas› bu çaban›n
önümüzdeki y›llarda da devam ede--
ce¤ini gösteriyor. Böyle bir yar›flma--
n›n jürisinde olmaktan mutluluk duy--
du¤umu belirtmeliyim. Teflekkürler
Albaraka Türk. Ben foto¤raf yar›fl--
malar›n›n foto¤raf sanat›n›n gelifl--
mesine katk›s›n›n çok olumlu oldu--
¤unu düflünüyorum. Asl›na bakarsa--
n›z hayat dedi¤imiz fley de bir yar›fl--
ma. Zaten yapt›¤›m›z iflleri ayn› ko--
nuda baflkalar›n›n yapt›klar› ile kar--
fl›laflt›rarak ve bundan dersler ç›ka--
rarak geliflmemizi sa¤l›yoruz. Do¤ar
do¤maz, hatta hayata bafllamadan
kendimizi gizli, aç›k bir yar›flman›n
içinde buluyoruz. Bu bir kader ola--
rak aln›m›za yaz›lm›fl gibi…  Elbette
bir foto¤raf yar›flmas›n› kazanmak
ya da kaybetmek bizim foto¤raf ko--
nusunda en iyi ya da en kötü oldu--
¤umuzu göstermez. Sadece o yar›fl--
ma konusunda düflündü¤ümüzü, bir
fleyler yapt›¤›m›z› ve foto¤raflar›m›--
z› baflkalar›n›n eserleriyle karfl›lafl--
t›rmaya ve kendimizi gelifltirmeye is--
tekli oldu¤umuzu gösterir.

‹‹BBRRAAHH‹‹MM  ZZAAMMAANN
Foto¤raf Sanatç›s›

“Al›nteri”, ne kadar bizden, ne kadar
s›cac›k gelen bir deyim de¤il mi?
Çünkü al›nteri, hemen arkas›ndan
çabay›, gayreti, helalden kazanmay›
ve ekmek paras›n› ça¤r›flt›r›r. Bu
isim alt›nda yap›lan yar›flma jürisin--
de bulunmaktan çok memnunum.
Bizi seçimde hayli zorlayan ifller içe--
ren bir yar›flma yaflad›k. Sonuçta:
Tüm benli¤ini ifline vermifl, huflû
içinde çal›flan çamura adeta can ve--
ren çömlekçi, madenci veya kömür--
cünün yorgunlu¤a meydan okuyan
kararl› ve azimli bak›fllar›n› anlatan
portre, adeta bir girdab›n içindeki
zor flartlara ra¤men ayd›nl›k yüz ifa--
desiyle çal›flan iflçi, yaratt›¤› dev'in
yan›nda nokta gibi kalan insan›n üs--
tün çabas›, ateflin karfl›s›nda daya--
n›lmaz k›v›lc›mlara ra¤men iflini titiz--
likle yapan kalayc›, eserinin son rö--
tufllar›n› yapan titiz ustan›n ve f›rt›--
naya, boraya ald›rmadan ç›kaca¤›

bal›¤a haz›rlanan genç adam, bu
yar›flmada galip geldiler. Elbette se--
çilmeyi hak eden daha pek çok ifl
vard›. Fakat seçilecek foto¤raf say›--
s› s›n›rl› olmak zorundayd›. Bu ya--
r›flmay› düzenleyen Albaraka Türk
Kat›l›m Bankas›'n› ve yar›flmac›lar›
içtenlikle kutluyorum.

fifiAAHH‹‹NN  DD‹‹RR‹‹CCAANN
Foto¤raf Sanatç›s›

Herhalde bankac›l›¤› b›rak›p yafla--
m›n› foto¤raf emekçisi olarak sür--
dürmeye karar vermifl bir kifli için
“al›nteri“ konulu bir foto¤raf yar›flma--
s›n›n seçici kurulunda görev yap--
mak, istisnai bir mutluluk olmal›. Söz
konusu yar›flman›n düzenleyicisi de
bir banka olunca mutluluk katlan›--
yor. Ne mutlu bana ki bunun heya--
can›n› ben yaflad›m. Foto¤rafa gö--
nül ve emek verdiklerini yakinen bil--
di¤im Albaraka Türk Genel Müdürü
Say›n Dr. Adnan Büyükdeniz ile
Reklam ve Halkla ‹liflkiler Müdürü
Sn. Ekrem fiahin'in foto¤raf yar›fl--
mas› düzenleme konusundaki heye--
canlar›n› hat›rl›yorum. Kendileriyle
birlikte “al›nteri” içerikli bir foto¤raf
yar›flmas›n›n haz›rlanma sürecinde
ve elbette seçici kurulunda bulun--
maktan mutluyum. Foto¤rafa karfl›
büyük heyecanlar› olan de¤erli in--
sanlar›n yönetimindeki Albaraka
Türk Kat›l›m Bankas›, sadece bir fo--
to¤raf yar›flmas› düzenlemekle kal--
mad›; foto¤raf yar›flmas›n›n duyurul--
mas› için yürütülen tan›t›m çal›flma--
s› yoluyla çok farkl› kesimlerin de
“foto¤raf” kavram› ile “vesikal›k” bo--
yutlar›ndan farkl› boyutlarda tan›fl--
mas›na katk› sa¤lam›fl oldu. Böyle--
ce, pek çok yar›flman›n amaçlar›
aras›nda say›lan “foto¤raf sanat›na

katk› sa¤lamak” ifadesi Albaraka
Türk Foto¤raf Yar›flmas›'nda sadece
yaz›l› bir ifade olmaktan ç›km›fl oldu.
Gönül ister ki; önümüzdeki y›llarda
da Albaraka Türk Kat›l›m Bankas›
Foto¤raf Yar›flmalar›, baflar›s›n› ve
foto¤rafa katk›s›n› art›rarak devam
etsin...

iiZZZZEETT  KKEERRiiBBAARR
Foto¤raf Sanatç›s›

Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› tara--
f›ndan büyük bir titizlikle haz›rlanan
“al›nteri“ konulu foto¤raf yar›flmas›--
n›n seçici kurulunda bulunmaktan
büyük onur duydum. Onur duydum,
çünkü her fleyden önce can›m gibi
sevdi¤im ülkemiz fotografç›l›¤›na
önemli bir katk› daha yap›l›rken ben
de bunun bir parças›yd›m. Konu iyi
seçilmiflti: Çal›flan insanlar, fotograf--
ç›lar›n hep ilgisini çekmifltir, hem de
ülkemizdeki çal›flma koflullar›n› bel--
geleyebilmek bak›m›ndan son dere--
ce önemlidir. Öyle san›yorum ki ödül
kazanan foto¤raflarla, sergilemeye
kalanlardan oluflacak sergi, izleyici--
leri çok ilgilendirecektir. Peki jüri ne--
lere dikkat etti? Kat›l›m formundaki
maddelerle uyum sa¤layan foto¤raf--
lar, birkaç saat süren elemelerden
sonra sergilenenlerin say›s›na düflü--
rülebildi. Özellikle üzerinde durdu--
¤umuz noktalar›n bafl›nda, kuflku--
suz ›fl›¤›n iyi kullan›lmas›, foto¤rafla--
r›n daha ilk bak›flta çarp›c› olmalar›,
bugüne kadar görülenlerden daha
farkl› olmalar› arand›. fiahsen, ödül
alan foto¤raflar bu ödülleri kesinlikle
hak etmifllerdir diyebilirim. Sonuçlar
gerçekten de benim foto¤raf tarz›ma
çok uygundu çünkü. Umar›m izleyi--
ciler de bu düflünceme kat›l›rlar. 
Albaraka Türk'e yürekten teflekkürler!

Gam Yükü
ZEK‹ YAVUZAK

Aydın
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fiehirleraras› yolculuklarda gö-
zünüze iliflmifltir kamyon arkas› “Mi-
ras de¤il, al›nteri” yaz›s›. Anado-
lu'da kutsald›r al›nteriyle ka-
zan›lan para. Övünç kayna¤›-
d›r, gurur vesilesidir analar
için. Do¤usundan bat›s›na,
kuzeyinden güneyine bu top-
raklar›n her bir metrekaresi
emek, sab›r ve fedakârl›kla
ifllenmifltir. As›rlard›r düflen
her al›nteri insan›m›z›n bere-
keti ve gelece¤i olmufltur.
Türkiye'nin ilk kat›l›m bankas›
olan Albaraka Türk olarak, 22
seneyi aflk›n süredir bu top-
raklar›n bereketini art›rmak
ve ülkemiz insanlar›n›n al›n-
terinin hebâ olmadan de¤er-
lendirilmesi için vargücümüz-
le çal›fl›yoruz. Biz, emekle ka-
zan›lan paran›n de¤erinin ve omuz-
lar›m›za yükledi¤i büyük sorumlulu-
¤un fark›nday›z. Ülkemizin dörtbir
yan›ndaki 80'e yak›n flubemizde ve
1.500'e yak›n çal›flan›m›zla en iyi
kat›l›m bankac›l›¤› hizmetini sun-
mak için gece gündüz demeden ça-
l›fl›yoruz. 
Müflteri odakl› bankac›l›k faaliyetle-
rimizin yan›s›ra, öncülük etti¤imiz
sosyal ve kültürel faaliyetlerle de ül-
kemizin de¤erlerini yaflatmay› ve
gelecek nesillerimize aktarmay›
amaç edindik. Albaraka Türk Kat›-
l›m Bankas› olarak sadece banka-
c›l›kla ilgilenen bir kurum olarak kal-
mak yerine yaflam›n her an›nda, ül-
kemiz insan›n›n yan›nda da yer al-
mak istiyoruz. Onlar›n dertleriyle
dertlenmenin, zor zamanlar›nda
yanlar›nda olman›n, mutluluklar›n›
paylaflman›n bu topraklarda faaliyet
gösteren her kurumun ilk hedefi ol-

mas› gerekti¤ine inan›yoruz. 
Ülkemizde “al›nteri”yle çal›flan ve
gelecek nesillere bunu miras b›ra-

kacak olan Türkiye'yi yine foto¤raf-
ç›n›n “al›nteri” ile yans›tt›k. 
Bu y›l birincisini gerçeklefltirdi¤imiz
“Albaraka Türk Foto¤raf Yar›flmas›”

bafllad›¤› ilk günden bu yana büyük
bir ilgiyle karfl›land›. Birbirinden de-
¤erli 2 bine yak›n eser aras›ndan

seçim yapmak, oldukça zor
oldu. Bize göre harcanan za-
man›n, verilen eme¤in hepsi
birincili¤i hak ediyor. 
Gelecek y›llarda da büyüye-
rek devam etmesini ümit etti-
¤imiz Albaraka Türk Foto¤raf
Yar›flmas›'da ilk 100'e giren
ve derece alan eserlerin yer
ald›¤› “Vizörden Al›nteri
Foto¤raf Albümü” haz›rlan-
m›flt›r. Eserleriyle bizi bu yol-
da yaln›z b›rakmayan ve
al›nteriyle bu organizasyo-
nun gerçekleflmesi için u¤ra-
flan baflta jüri üyelerimiz ol-
mak üzere, tüm dostlar›m›za
teflekkürlerimi sunuyorum. ■

Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z
Genel Müdür

Berekettir
“Al›nteri”

Berekettir
Müflteri odakl› bankac›l›k faaliyetlerimizin yan› s›ra, öncülük etti¤imiz sosyal ve kültürel faaliyetlerle de

ülkemizin de¤erlerini yaflatmay› ve gelecek nesillerimize aktarmay› amaç edindik.

AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk  GGeenneell  MMüüddüürrüü  
DDrr..  AAddnnaann  BBüüyyüükkddeenniizz  ÖÖddüüll  TTöörreennii  KKoonnuuflflmmaass››nnddaa

YYaallçç››nn  ÖÖnneerr  ((AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  IIII.. BBaaflflkkaann››)),,  DDrr..  AAddnnaann  BBüüyyüükkddeenniizz  ((AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk GGeenneell  MMüüddüürrüü)),,
JJüürrii  ÜÜyyeelleerrii  vvee  ÖÖddüüll  kkaazzaannaann  yyaarr››flflmmaacc››llaarr  bbiirraarraaddaa..

yarıșma
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SSaayy››nn  KKaallffaaggiill,,  AAllbbaarraakkaa
TTüürrkk’’üünn  ddüüzzeennlleeddii¤¤ii  ““AAll››nntteerrii””  kkoo--
nnuulluu  ffoottoo¤¤rraaff  yyaarr››flflmmaass››nn››nn  jjüürrii
üüyyeellii¤¤ii  ggöörreevviinnddee  bbuulluunndduunnuuzz.. BBii--
zzee  ggeenneell  aannllaammddaa  yyaarr››flflmmaann››nn  kk››ssaa
bbiirr  ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessiinnii  yyaappaarr  mm››ss››--
nn››zz??

Öteden beri ifl foto¤raflar› ilgimi
çeker. 1970’li y›llarda Ayvansaray
gemi tezgâhlar›nda topçulardaki dö--
küm yerlerinde çal›fl›rd›m Anadolu
gezilerimde tarla ve harman foto¤--
raflar› beni heyecanland›r›r. Bu ka--
h›rl› ifllemi yapanlar›n yi¤itçe iyimser--
likleri göz yaflart›c›d›r.

Günümüzde güzel foto¤raflar›n,
anlaml› güzel manzaralardan ve gü--
zel modellerden elde edilebilece¤i
inanc› çok yayg›nlaflt›. Buna karfl›n
“al›nteri” konulu bir yar›flma, benim
bak›fl›ma çok uygun düfltü iyi bir
rastlant›, çok da iyi foto¤raflar geldi.
Yüksek bir kat›l›m oldu. Ayr›ca sergi
albümünün bask› kalitesi oldukça
güzel oldu.

fifiiirrkkeettlleerriinn  ssaannaattaa,,  öözzeelllliikkllee  ddee
ffoottoo¤¤rraaff  ssaannaatt››nnaa  yyaakkllaaflfl››mmllaarr››nn››
nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz..  SSppoonn--
ssoorrlluukk  mmüüeesssseesseessii  ffoottoo¤¤rraaff  ssaannaa--
tt››nn››nn  ggeelliiflfliimmii  iiççiinn  ggeerreekkllii  ffoonnkkssii--
yyoonnuu  iiccrrââ  eeddeebbiilliiyyoorr  mmuu??

Amatör dünyam›z›n üyeleri günü--
müz dünyas›n›n derviflleri gibidir. Ç›--
kars›zca, özveri ile sürdükleri çal›fl--
malarla bu tür destekleri hakettikleri--
ni düflünüyorum. fiirketlerin adlar›n›

duyurma ad›na “rock konserleri” ka--
dar popülarite vâdetmese de gelece--
¤e miras kalacak kal›c› eserlere des--
tek sa¤layarak hay›rl› bir ifl yapt›kla--
r›n› düflünüyorum.

FFoottoo¤¤rraaffçç››ll››kkllaa  iillggiillii  ddee¤¤iiflfliikk  ttaa--
nn››mmllaarr  yyaapp››ll››rr..  SSiizziinn  ffoottoo¤¤rraaffçç››ll››kk
ttaann››mm››nn››zz  nneeddiirr??  FFoottoo¤¤rraaffçç››nn››nn  ssaa--
nnaattllaa  iilliiflflkkiissii  bbooyyuuttuunnddaann  ggöörrüüflfl  vvee
ddüüflflüünncceelleerriinniizzii  öö¤¤rreenneebbiilliirr  mmiiyyiizz??

Foto¤raf yaflad›¤›m›z üç boyutlu
mekan›n, zaman boyutunu da kat›n--
ca dört boyulu bir uzay›n iki boyutlu
izdüflümüdür. Öyle bir izdüflümdür
ki, zaman boyutunu gereksiz k›lar,
simgeler modeller o, kritik an›n ifade--
sidir. Öncesini ve sonras›n› aratmaz.
Foto¤raf›n iki kayg›s› vard›r; “ne an--
lat›yor” ve “nas›l anlat›yor” gibi. Ne
anlatt›¤› elbette önemlidir. Bunun ça--
resi belirginli¤i sa¤lamakt›r. Ama et--
kili bir anlat›m gereklidir. Bu görsel
ö¤elerin baflar›l› kullan›m›yla olur.
Foto¤raf›n yap›sall›¤›, en az içeri¤i
kadar önemlidir. Foto¤raf ancak bu
sâyede sanat olabilir.

FFoottoo¤¤rraaffçç››ll››kk  flflüüpphheessiizz  eemmeekk  vvee
öözzeenn  iisstteeyyeenn  bbiirr  aallaann..  ZZaammaann  aayy››rr--
mmaaddaann,,  eemmeekk  hhaarrccaammaaddaann  vvee  aall››nn--
tteerrii  ddöökkmmeeddeenn  bbeellllii  bbiirr  nnookkttaayyaa
ggeellmmeekk  mmüümmkküünn  ddee¤¤iill..  BBööyylleessiinnee
eemmeekk  vvee  uu¤¤rraaflfl  iisstteeyyeenn  bbiirr  aallaannddaa,,
bbuu  eemmee¤¤ee  ssaayygg››nn››nn  ddaa  vvaarr  oolldduu¤¤uu--
nnuu  ssööyylleeyyeebbiilliirr  mmiiyyiizz??  TTüükkiiyyee  tteelliiff
hhaakkllaarr››  vvee  bbuunnllaarr››nn  ttaakkiibbii  kkoonnuu--
ssuunnddaa  oolldduukkççaa  pprroobblleemmllii  bbiirr  üüllkkee..

Ben Sn. Sabit Kalfagil’i esasen tekbafl›na bir okul olarak tan›mlayanlardan›m.
Y›llar boyu çevresine toplad›¤› amatör kadrolar› birer birer Türk foto¤raf›na arma¤an etmifl

ve bu kadrolara sindirdi¤i üslûbuyla kendini dev bir ç›nar haline getirmifl bir kiflidir . 
GGüülltteekkiinn  ÇÇiizzggeenn

Foto¤raf Sanatç›s›

Foto¤raf Sanat› Üzerine
Prof. Dr. Sabit Kalfagil’le

Foto¤raf Sanat› Üzerine

R Ö P O R TA J :  T E K ‹ N  K AV C A K *
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BBuu  pprroobblleemmlleerrii  ffoottoo¤¤rraaffçç››ll››kk  aallaa--
nn››nnddaa  ddaa  ggöörreebbiilliiyyoorr  mmuuyyuuzz??

Daha önce de söyledi¤im gibi fo--
to¤raf objesine çok ba¤›ml› kalmak,
yani foto¤raf›n de¤il çekilen objeyi
önemsemek, o obje var oldukça, o
foto¤raf pekçok kiflinin çekebilece¤i--
ni var saymak olur ki bu görüfl ve
inanç, foto¤raf›n özgün bir telif olma--
d›¤› kan›s›n› yerlefltirir. Oysa foto¤--
raf›n özgünlü¤ü ne anlatt›¤› ile de¤il
nas›l anlatt›¤› ile ilgilidir.

Öte yandan sadece maddeye
sayg› duyulan bizim gibi ç›karc› ülke--
lerde fikrin, buluflun ve üreticinin pa--
ra etmesi de sayg› görmesi de güç--
tür. Yasalar, toplum vicdan›nda yan--
s›ma bulmad›kça etkili olam›yor.

SSiizz  aayynn››  zzaammaannddaa  ‹‹FFSSAAKK  oonnuurr
üüyyeessiissiinniizz..  ‹‹FFSSAAKK  bbüülltteennlleerriinnddee
ggöörrddüü¤¤üümmüüzz  kkaaddaarr››yyllaa  bbiirr  ççookk  flfliirr--
kkeett  AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk  ggiibbii  ççeeflfliittllii  kkoonnuu
bbaaflflll››kkllaarr››nnddaa  ffoottoo¤¤rraaff  yyaarr››flflmmaass››
ddüüzzeennlliiyyoorr..  BBuu  yyaarr››flflmmaallaarr››  nnaass››ll
ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??  FFoottoo¤¤rraaff--
çç››ll››¤¤aa  kkaattkk››ss››  nneeddiirr??

Amatörler, makinesi olup da fo--
to¤raf çekenler de¤il, gerçek anlam--
da amatörler, foto¤raf dünyam›z›n
askerleridir. Her yeni yans›ma onlar›
yeni seferlere ç›kar›r. Motive eder yü--
reklendirir. Ürünlerini d›fla vurma ola--
na¤› verir. Ellerindekini boflalt›r yeni
üretime kap› açar. Meflhur sözdür;
“Sa¤›lmayan ine¤in memeleri kurur”.

TTüürrkk  ffoottoo¤¤rraaffçç››ll››¤¤››nn››nn  ddüünnyyaa  ffoo--

röportaj

PPrrooff..  DDrr..  SSaabbiitt  KKAALLFFAAGG‹‹LL

1934 y›l›nda Elaz›¤’da do¤du. ‹s--
tanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi’ni bitirdi. ‹.B.B. ‹mar Mü--
dürlü¤ü, baflkan dan›flmanl›¤› ve
baflkan yard›mc›l›¤› görevini yapt›.
1960 y›l›nda hobi düzeyindeki fo--
to¤raf çal›flmalar› giderek Anadolu
insan›, do¤as› ve kültürüne tan›kl›k
etme misyonuna dönüfltü. Pek çok
Anadolu gezisi yapt›. Bu foto¤raflar
bir çok ulusal ve uluslararas›, kifli--
sel ve karma sergide yer ald›, yar›fl--
malarda ödüllendirildi.

BBuunnllaarr  aarraass››nnddaa;;

1981 FIAP uluslararas› yar›flmas›nda 2.’lik,
1983 Devlet foto¤raf yar›flmas›nda 1.’ik,
1988 D.D.Y. foto¤raf yar›flmas›nda 1.’lik,
1989 ‹slam Konferans› Teflkilat› uluslararas›
yar›flmas›nda 1.’lik,
2003 Edirne Bld. K›rkp›nar Yar›flmas›’nda 1.’lik,
2003 ‹stanbul’un hazineleri konulu yar›flmada
ikincilik ödülleri vard›r.

Yurt içinde ve d›fl›nda bir çok karma
sergiye kat›ld›. 1972 ve 1988’de iki
kiflisel sergi açt› Bir çok foto¤raf›
Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›’nda ve
Türkiye afifllerinde yer ald›. Ulusal
ve uluslararas› sempozyum ve kon--
feranslara kat›ld›; bildiriler sundu.
Bir çok yar›flmada jüri üyeli¤i yapt›.
1981’de “Foto¤raf Sanat›nda Kom--
pozisyon” adl› ö¤retici kitab›,
1988’de “Fatih An›tlar›” adl› bir al--
bümü ve 2003’te “Türkiye’nin Üze--
rindeki Ifl›k” adl› kitab› yay›nland›.
Bafllang›çta bir hobi olan foto¤rafç›--
l›k giderek ikinci mesle¤i oldu. fiim--
di bunu e¤itim alan›nda sürdürüyor.
1978’de, o tarihteki Güzel Sanatlar
Akademisi Foto¤raf Enstitüsü’nün
kurucular› aras›nda yer ald›. 1989’a
kadar “part-time” ö¤retim görevlisi
olarak çal›flt›. 1989’da Doçent oldu
ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Akademisi Foto¤raf Ensti--
tüsü’nde Belgesel Foto¤raf Sanat
Dal› Baflkan› oldu. 1993’de TRT
için Kamil F›rat ile birlikte “Ifl›¤›n
Peflinde Anadolu” adl› 9 bölümlü bir
belgesel haz›rlad›. 1998’de Marma--
ra Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa--
kültesi Foto¤raf Bölümü’ne Profe--
sör olarak atand›. Bir süre bu bö--
lümde ana sanat dal› Baflkanl›¤›
yapt›. 2001 y›l›nda emekli oldu ve
halen bu bölümde çal›flmaktad›r.
Profesyonel Tan›t›m Foto¤rafç›lar›
Derne¤i (PTFD) ile ‹stanbul Foto¤--
raf ve Sinema Amatörleri Derne--
¤i’nin (‹FSAK) onur üyesidir.



ttoo¤¤rraaffçç››ll››¤¤››  aaçç››ss››nnddaann  ddee¤¤eerrlleennddiirr--
mmeessiinnii  yyaappaarrssaakk  nneelleerr  ssööyylleeyyeebbiillii--
rriizz  vvee  bbuu  kkoonnuuddaa  bbiirr  ggeelleecceekk  pprroo--
jjeekkssiiyyoonnuu  yyaappaabbiilliirr  mmiissiinniizz??

Türk foto¤raf› d›fla geç aç›ld›. Bu
aç›lma ile kendini bat› foto¤raf›na
göre geride buldu ne var ki, flu s›ra--
da herfleyi tüketti¤ine inanan bat› fo--
to¤raf›n›n baz› e¤ilimlerini onayla--
mak güçtü. Kendini bu etkilere aç--
mayan pekçok Türk foto¤raf›ç›s› da
di¤erleri gibi kabul görüyor ödüllen--
diriliyor. Bunlar sevindiricidir.

ZZaammaann››mm››zz  hheerr  aallaannddaa  ddiijjiittaall--
lleeflflmmeeyyee  bbaaflflllaadd››..  BBiirr  ffoottoo¤¤rraaff  ssaa--
nnaattçç››ss››  oollaarraakk  tteekknnoolloojjiiyyee  vvee  ddiijjiittaall
ffoottoo¤¤rraaffçç››ll››¤¤aa  bbaakk››flfl  aaçç››nn››zz››  öö¤¤rree--
nneebbiilliirr  mmiiyyiizz??  ““TTüüffeekk  iiccââtt  eeddiillddii
mmeerrttlliikk  bboozzuulldduu””  ddiiyyeebbiilliirr  mmiiyyiizz??

Kimileri “dijital foto¤raf” diyor. Bu
yanl›fl bir söyleyifl dijital foto¤raf diye
bir tür yoktur. Dijital bir kay›t tekni¤i--
dir. T›pk› film gibi. Bu teknoloji do¤ru--
dan foto¤raf için, foto¤raf›n iyilefltiril--
mesi için çok de¤erli olanaklar sunu--
yor.

“Mertlik bozuldu” derken dijital
yöntemlerle yap›lan gerçeküstü
montajlardan söz ediliyorsa bunlar
önceden de vard›. fiimdi çok kolay--
laflt›. Bunlar foto¤raf› ham madde
olarak kullanan illüstrasyonlard›r. Fo--
to¤raftan çok resim say›l›rlar. ■

* Reklam ve Halkla ‹liflkiler

Ayr›nt›c›l›¤›na karfl›n, Kalfagil’in s›n›rlar› önceden saptanm›fl bir “foto¤raf politikas›” olmam›flt›r. E¤er belgelerindeki, yüz-
leri bulan genel planlar›na a¤›rl›k verirseniz onu önemli bir peyzaj foto¤rafç›s› sayabilirsiniz. Ya da s›rayla, panay›r yerleri-
ne, K›rkp›nar’da y›llard›r çekegeldi¤i flenlik foto¤raflar›n›, bu¤day harmanlar›n›n ›fl›lt›l› s›cakl›¤›nda çekilmifl coflkun sar›s›
bask›n karelerini, Ayvansaray tezgahlar›nda alev alev k›v›lc›m saçan kaynakç›lar›n koyu dumanlar aras›ndaki görüntüle-
rini koyarsan›z projeksiyon makinenize devigen olaylar›n yaman foto¤rafç›s› sayman›z da olas›d›r Kalfagil’i. Bu ülkenin ye-
tifltirdi¤i her sanatç› gibi O’nun da ilk foto¤rafç›l›k y›llar›nda bol bol çekti¤i Anadolu evlerini ve görkemli an›tlar›n› yans›-
tan foto¤raflar›n› ele al›rsan›z as›l u¤rafl›n›n etkisiyle yaln›zca mimarl›k foto¤raflar› çeken dura¤an konular belgeleyicisi ola-
rak benimsemeniz de yanl›fl olmaz.

Tüm bu zengin konu demetinin özünde çevre ve do¤aya bak›fltaki artistik tutarl›l›k, seçilen sanat dal›n›n esteti¤ine egemen
olufl ve kullan›lan anlat›m dilinin k›vrakl›¤› yatar. Yoksa tan›m› önceden yap›lm›fl bir “foto¤raf siyasas›” söz konusu de¤il-
dir. Kalfagil için “iyi foto¤raf” vard›r “iyi konu”de¤il. “Her foto¤raf karesi kendisinden sorumludur. Yan Yana gelen karele-
rin oluflturdu¤u foto¤raflar bütünü, iflin ikinci aflamas›d›r.”

EEnnggiinn  UUlluuddaa¤¤
Tiyatro Yönetmeni

röportaj
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Hayatta baflar›l› olmak istiyorsan›z yaln›zca kendiniz olun ve her fleyi e¤lenerek yap›n.

Dd
Temel ilkelerin inkar veya yok edilmesi mevcudiyetin meflruiyetini tart›flmal› hale getirir.
Oysa temel ilkelerin ve özün k›skançl›kla korunarak yeni aç›l›mlar›n yeni yaklafl›mlar›n ve

yeni dönüflümlerin yap›lmas› mevcudiyeti güçlendirip gelece¤e tafl›r.

Dd
Geliflmifl insan yumuflak huylu,  tatl› sözlü,  güler yüzlü, s›cakkanl› olur.

Dd
Bir ülkenin geliflmiflli¤inin en önemli göstergesi “kural kültürü”dür. 

Bir ülkenin trafi¤ine bakarak onun medenili¤ini ölçebilirsiniz.

Dd
Gelecek bugünden inflâ edilir.

Dd
Unutamayaca¤›m›z dersleri bize hatalar›m›z ö¤retir.

Dd
Yenilgi ço¤u zaman zihinsel bir kabullenifltir. 

Baflar› bazen yenildi¤inizi hissetti¤iniz ân›n bir ad›m ötesindedir.

Dd
Yeniça¤›n cahilleri okuma yazma bilmeyenler de¤il, 

ö¤renmeyi ve yeniden ö¤renmeyi bilmeyenlerdir.

Dd
Baflkalar›n› rahats›z edecek fleyleri gerçek de olsa uluorta söyleme.

Dd
Bir kimseye kusurunu hat›rlatacak sözler söylemekten kaç›n.

Dd
Kula¤›n geçmiflte, ayaklar›n bugünde, gözün gelecekte olsun.

Dd
Bazen çok az bildi¤imiz fleyleri çok çok fliddetle müdafaa ederiz.

Dd
Aflkta büyülenme ve çarp›lma esast›r, sevgide ise emek ve ilgi..

Damlalar›
Düflünce

Damlalar›
Mazl

um
 Baba

 di
yor

 ki
;



AALLBBAARRAAKKAA TTÜÜRRKK24

șubesube

Peygamberler flehri diye an›-
lan Urfa’n›n 8000 y›ll›k tarihi var-
d›r. Hz. Adem ve Hz. Hava’n›n
bir müddet Urfa’da kald›¤› rivayet
edilir. Arap tarihçilere göre “tu-
fan”dan sonra Hz. Nuh taraf›n-
dan kurulan 18 flehirden biri de
Urfa’d›r. ‹ncil’de ad› geçen UR
flehrinin Urfa oldu¤u da söylenir.
Evliya Çelebi’nin de 1649 y›l›nda
Urfa’y› ziyaret etti¤i biliniyor. Ar-
keolojik kaz›lardan fianl›urfa'n›n
tarihinin Neolitik (Yontmatafl) dö-
neme kadar uzand›¤› bilinmekte-
dir. Göbeklitepe mevkiinde de-
vam eden kaz›lar›n neticesinde
M.Ö. 8500 y›llar›na ait insan yer-
leflimleri ve tap›naklara rastlan-
m›flt›r.

1087 y›l›nda Büyük Selçuklula-
r›n hâkimiyetine giren fianl›urfa,
s›ras›yla Latin Haçl› Kontlu¤u
(1098-1144), Zengiler (1144-
1182) ve Eyyûbî Devleti (1182-
1242) aras›nda el de¤ifltirmifltir.
Eyyûbi devletinin y›k›l›fl›yla ‹lhan-
l›lar›n (1245-1260) ve daha sonra
Timur’un istilas›na u¤ram›fl-
t›r(1394). fianl›urfa 1517 y›l›nda
Yavuz Sultan Selim zaman›nda
Osmanl› topraklar›na kat›lm›flt›r.
Birinci Dünya Savafl›ndan sonra
‹ngilizler Mondros Mütârekesine

dayanarak 7 Mart 1919’da fianl›-
urfa'y› iflgal etmifller ve k›sa bir
süre sonra Frans›zlara devretmifl-
lerdir. fianl›urfal›lar’›n oluflturdu¤u
milis kuvvetleri, 11 Nisan 1920'de
Frans›z iflgaline sonvermifltir.

fiANLIURFA, 1908 y›l›nda
Halep vilâyetine ba¤l› bir sancak
iken 1919’da gerçeklefltirilen idârî
ve mûlki düzenlemeye göre ba-
¤›ms›z bir sancak haline getiril-
mifltir. Ankara Anlaflmas›’n›n im-
zalanmas›yla 21 Ekim 1921 tari-
hindeki s›n›r çiziminde Türkiye

Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde yer
alan fianl›urfa, Cumhuriyetin ilâ-
n›ndan sonra 1924 y›l›nda vilâyet
haline getirilmifl ve 12 Haziran
1984 tarihinde URFA ilinin ad›
Kurtulufl Savafl›ndaki kahramanl›-
¤›ndan dolay› ''fiANLIURFA'' ola-
rak de¤ifltirilmifltir. Güneydo¤u
Anadolu Bölgesinde yer alan
fianl›urfa, 18.584 km2 yüzölçü-
müyle ülkemizin % 3’ünü olufltur-
maktad›r. ‹lmerkezinin rak›m›
518'dir. Arazisinin % 60.4’ü dalga-
l›,% 22 si da¤l›k ,% 16.3’ü ova ve

Urfa
Peygamberler fiehri

Urfa
fiANLIURFA, 1908 y›l›nda Halep vilayetine ba¤l› bir sancak iken 1919’da gerçeklefltirilen idârî ve mülkî

düzenlemeye göre ba¤›ms›z bir sancak haline getirilmifltir. 1921 anayasas›yla il sistemine geçilerek
Urfa vilayeti oluflturulmufltur. 12.06.1984 y›l›nda ç›kar›lan bir kanunla millî mücadelede gösterdi¤i

baflar›lardan dolay› fiANLI ünvan› verilerek ad› fianl›urfa olarak de¤ifltirilmifltir. 
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% 1.3’ü yayla karakteri arzet-
mektedir. Karacada¤, 1938
metre rak›m› ile ilin en yük-
sek noktas›ndad›r. ‹limizin en
önemli akarsuyu Ad›yaman
ve Gaziantep illeri ile aram›z-
da s›n›r oluflturan Birecik il-
çesinin içinden geçen F›rat
Nehri'dir. Ayn› nehir üzerinde
kurulan Atatürk Baraj› ile
oluflturulan göl, ülkemizin 3.
büyük gölüdür.

Merkez ilçesi Karaköprü
ile birlikte 11 ilçesi bulunan
fianl›urfa'n›n 1045 köyü.
1654 mezras› bulunmaktad›r.
18 Nisan 1999 Mahallî ‹dârî
Seçimleri ile seçimleri yap›la-
cak olan 8 yeni belediye ile
birlikte, 27 belediye teflkilat›-
na sahiptir. 1990 nüfus say›-
m›na göre 1.011.455 olan
nüfusun, 1997 y›l›nda yap›-
lan tespitte 1.311.334'e ulafl-
t›¤› görülmüfltür. 1990 y›l›nda iller
aras›nda, nüfus büyüklü¤üne gö-
re 13’üncü s›rada olan ilimiz,
1997 y›l›nda 9’uncu s›raya yük-
selmifltir. Toplam il nüfusunun
% 65'i flehirlerde yaflamaktad›r.
Kültür co¤rafyas›nda önemli bir
yere sahip olan ve bir çok mede-
niyete befliklik eden Urfa, geçmifl
yüzy›llar Türkiye’sinde gerçek bir
ilim, irfan, flâir, sanat ve edebiyat
muhiti olmufltur. Nâbi gibi edebi-
yatta ç›¤›r açm›fl, ekol olan bir bü-

yük flâiri yetifltirmifltir.
GAP’la birlikte sanayinin yan›n-

da sosyal kalk›nma, 4306 say›l› ka-
nunla 8 y›ll›k zorunlu ilkö¤retim uy-
gulamas›yla fianl›urfa’da e¤itimde
de nitelik ve nicelik bak›m›ndan bü-
yük geliflmeler olmufltur.

Bir çok medeniyete befliklik et-
ti¤i için de çok çeflitli bir topluma
ve kültürel zenginli¤e sahiptir. Ta-
rihte ilk üniversite, burada kurul-
mufl olan Harran Üniversitesidir.
Antik kal›nt›lar›n› Harran ilçesinde

görmek mümkündür. Çok
medeniyetlilik yan›nda bir-
çokta dini bünyesinde bar›n-
d›rmaktad›r. Musevî, Hristi-
yan ve Müslümanlar taraf›n-
dan tan›nan Hz. ‹brahim
(a.s.)'›n Urfa’da do¤up yafla-
d›¤›na inan›lm›fl olmas› bu
kentin üç dine mensup toplu-
luklarca kutsal olarak tan›n-
mas›na neden olmufltur. Hz.
‹brahim (a.s.)'›n do¤du¤u
ma¤ara, atefle at›ld›¤›nda
düfltü¤ü yerde oluflan Halil-ür
Rahman ve Ayn›zeliha Gölle-
ri ile çevrelerindeki kutsal
mekânlar binlerce yerli ve ya-
banc› turist taraf›ndan ziyaret
edilmektedir. M.Ö. 132- M.S.
244 y›llar›nda Urfa’da hüküm
süren ve mahallî krall›k olan
Osroene Krall›¤› dönemi, H›-
ristiyanl›k aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r. Bu dö-

nemde Hz. ‹sa’n›n      Urfa’ya da-
vet edildi¤i, yüzünü sildi¤i mendi-
le ç›kan mucizevî resmini ve Ur-
fa’y› kutsad›¤›na dair bir mektubu-
nu krala gönderdi¤i söylenmekte-
dir. Bu nedenle H›ristiyanlar Ur-
fa’ya ''Kutsanm›fl fiehir''anlam›na
gelen ''The Blessed City'' demek-
te ve bu târihî kenti ziyaret etmek-
tedir. Ayr›ca fiuayip Peygamberin
makam›n›n yerald›¤› târihî fiuayip
flehri'nin kal›nt›lar›; Eyyüp Pey-
gamberin, Han›m› Rahime Hatun

MMEEHHMMEETT  SSEELLAAHHAATTTT‹‹NN  ÖÖZZBBAAYY
fianl›urfa fiube Müdürü

02.04.1969 tarihinde Gaziantep'te do¤du. Ankara Gazi Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dârî Bilimler Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler mezunudur.

1997 y›l›nda bankac›l›k sektörüne girmifl olup, YaflarBank, KentBank, Alternatif
Bank'ta; Kambiyo, Krediler ve Kurumsal Pazarlama birimlerinde görev yapm›flt›r.
01.04.2003 tarihinden bu yana Albaraka Türk'te hizmet vermektedir.

Evli ve iki çocuk babas› olan Özbay, ‹ngilizce ve Arapça bilmektedir.
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ve Elyasa Peygam-
berin türbelerinin
yerald›¤› Viran-
flehir ilçesi ya-
k›n›ndaki Ey-

yüp Nâbi Köyü,
il merkezinde
ise Eyyüp Pey-

gamberin hastal›k
çekti¤i ma¤ara;
çok say›da    yerli-
yabanc› turist çe-
ken peygamber
makam›d›r.

Bu sebeplerle
fi A N L I U R F A

''Peygamberler fiehri'' olarak da
an›lmaktad›r. 

ALBARAKA TÜRK KATILIM
BANKASININ 80 Bereket Kap›-
s›’ndan biri olan fianl›urfa fiube-
miz 5 Temmuz 2006 tarihinde hiz-
mete aç›lm›flt›r. fianl›urfa, her za-
man Do¤uyla Bat› aras›ndaki bu-
luflma noktalar›ndan birisi olmufl-
tur. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'
nin geliflmekte olan en önemli fle-
hirleri aras›na girerek ekonomik
alanda kendini göstermifltir. Bun-
da Güneydo¤u Anadolu Proje-
si’nin büyük etkisi vard›r. GAP’›n
hayata geçmesiyle bölgemiz
önemli bir “Tar›m Üssü” haline

gelmifltir. Tar›m ürünlerinin hemen
hemen tamam› yetifltirilmektedir.
Bununla birlikte son y›llarda Hü-
kûmet’lerin uygulad›¤› teflvikler
sayesinde bölgede tar›ma dayal›
sanayileflme h›z kazanm›flt›r. 

fianl›urfa'n›n bu flekilde çok
h›zl› geliflmesi karfl›s›nda biz de
Albaraka Türk Kat›l›m Bankas›
olarak fianl›urfa ve çevresinde
üreten ve tasarruf yapan insanla-
r›m›za, ifladamlar›m›za, Kat›l›m
Bankac›l›¤› Prensiplerimiz do¤rul-
tusunda kaynak sa¤lamak ve hiz-
met vermek için böyle mâneviyat›
yüksek bir ilimizde hizmete girmifl
bulunmaktan onur duyar›z. ■

Bülent
Aktafl

Ayberk
Süren

Nureddin
Uçaktürk

Yusuf
Tumbul

Mustafa Ugur
Özgür

Mustafa Ferhat
Okulu

Ramazan
Yazal

Bilal
Altun

Sad›k  
Avur

Ahmet 
Demir

Mahmut Yalç›n
II. Müdür

șubesube
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Ülkemizde ilk kurulan kat›l›m
bankas› özelli¤i tafl›yan Albaraka
Türk, flubeleflme faaliyetlerine istik-
rarl› bir flekilde devam ediyor. Kat›-
l›m bankac›l›¤› prensipleri çerçeve-
sinde hizmet veren Albaraka Türk,
bu hizmet anlay›fl›n› hizmet kalite-
siyle Türkiye’nin dört bir yan›na
ulaflt›rmay› hedeflemektedir. Bu
do¤rultuda bafllad›¤› flubeleflme fa-
aliyetlerine 2007 y›l› içinde 17 yeni
flubeyle devam etti. 

2007 y›l› flube aç›l›fllar›na özel-
likle ‹stanbul d›fl›nda Anadolu’da h›z
veren Albaraka Türk, Van ve Ayd›n
flubeleriyle 2007 y›l› ilk bereket ka-
p›lar›n› hizmete açm›fl oldu. Bu aç›-
l›fllarla birlikte Albaraka Türk Van
flubesi, Do¤u Anadolu Bölgesi’nde
Elaz›¤ ve Erzurum’dan sonra 3. be-
reket kap›s› olarak hizmete girdi.
Ülkemizin yat›r›mda öncelikli bölge-
lerinden biri olan Do¤u Anadolu Böl-
gesi’ne yat›r›m yapmak isteyen ifla-
damlar›m›z için kaynak sa¤lamada
öncelikli hizmet verecek Albaraka
Türk Van flubesi, bölge insan›na is-
tihdam sa¤layacak yat›r›mlar›n ön-
cülü¤ünü de yapmaktad›r. Albaraka
Türk’ün temel prensiplerinden biri
de toplad›¤› tasarruflar› yine o böl-
genin kalk›nmas›nda kullanmak ola-
rak belirtilmektedir. Bu hedeften ha-
reketle Albaraka Türk flubeleflti¤i
bölgenin kalk›nmas›na özel bir
önem vermektedir. Van ilimiz bölge
için önemli bir konuma sahiptir ve

henüz haketti¤i ilgiyi görememekte-
dir. ‹lin özellikle sanayi alan›nda ya-
t›r›ma ve bu flekilde oluflacak istih-
dama ihtiyac› oldu¤u vurgulanmak-
tad›r. Ayr›ca Van, turizm aç›s›ndan
da önemli bir potansiyele sahiptir. 

Ayd›n ili ise Ege Bölgesi’nde ‹z-
mir’den sonra önemli bir konuma
sahiptir. Verimli tar›m arazileri ve
katma de¤eri yüksek tar›m ürünle-
riyle tar›msal üretim bak›m›ndan
önemli bir yere sahip olsa da sana-
yi yat›r›mlar›, istenilen düzeyde de-
¤ildir. Bölge insan›n kat›l›m banka-
c›l›¤› hizmet anlay›fl›yla tan›flt›rmak

isteyen ve tasarruflar›n yine bölge
için de¤erlendirilmesine önem ve-
ren Albaraka Türk, Ayd›n flubesini
hizmete açm›flt›r. Ayd›n flubesi Al-
baraka Türk’ün ‹zmir’de bulunan iki
flubesinden sonra Ege Bölgesi’ne
açt›¤› 3. bereket kap›s›d›r. Ayr›ca
önemli bir turizm potansiyeline sa-
hip olan Ayd›n ili, mevcut tesisleriy-
le ülkeye hat›r› say›l›r miktarda dö-
viz girdisi sa¤lamaktad›r.  

Ayd›n ve Van flubeleri sonras›n-
da; Sincan, Manisa ve Yalova’daki
bereket kap›lar› hizmete sunuldu.
Seçkin bir davetli grubunun kat›ld›¤›
aç›l›fl törenlerinde Albaraka Türk’e
ekonomiye yapt›¤› katk›lardan dola-
y› teflekkür edildi. Albaraka Türk’ün
ve kat›l›m bankac›l›¤›n›n ülkede
önemli bir misyon üstlendi¤i ve bu
do¤rultuda tasarruf yapan insanla-
r›n tasarruflar›n›n ekonomiye ka-
zand›r›ld›¤› ifade edildi. 

Sincan flubesiyle birlikte baflkent
Ankara’ya 6. flubesini açan Albara-
ka Türk, kat›l›m bankac›l›¤› hizmet
anlay›fl› ile baflkentteki hizmet a¤›n›
geniflletiyor. Baflkentin, nüfusu h›zla
artan ilçesi Sincan’›n, Albaraka Türk
hizmet anlay›fl›yla birlikte önemli bir
bireysel finansman kullanan merkez
olaca¤› ifade edilmektedir. 

Manisa’daki bereket kap›s› ise,
Ege’de ‹zmir’deki iki flube ve Ay-
d›n’dan sonraki 4. bereket kap›s›

GGeenneell  MMüüddüürrüümmüüzz  DDrr..  AAddnnaann  BBüüyyüükkddeenniizz
KKaassttaammoonnuu  fifiuubbeessii  aaçç››ll››flfl  kkoonnuuflflmmaass››nnddaa..

fiubelerimiz
Gelece¤e Aç›lan

fiubelerimiz
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olarak hizmet veriyor. Manisa
önemli tar›msal faaliyetlerinin yan›-
s›ra sanayi yat›r›mlar›yla da ad›n-
dan söz ettirmektedir. Özellikle be-
yaz eflya üretiminde adeta bir yat›-
r›m ve ihracat üssü olma yolunda
h›zla ilerleyen Manisa, ülkeye
önemli katma de¤erler kazand›r-
maktad›r. Albaraka Türk Manisa flu-
besi de bu kayda de¤er geliflmelerin
daha da art›r›lmas› ve refah düzeyi-
nin yükseltilmesi için flehre önemli
katk›lar sa¤lamak üzere yola ç›k-
m›flt›r. Toplanan tasarruflar›n yine
bu bölge için kullan›laca¤›n›n alt› çi-
zilen aç›l›fltaki Albaraka Türk üst dü-
zey yöneticilerinin konuflmalar›nda,
Manisa’n›n ekonomik potansiyeli-
nin, ülke ekonomisine, ilerleyen y›l-
larda daha büyük katk›lar yapabile-
ce¤i vurguland›.

‹stanbul’a yak›nl›¤›yla bilinen Ya-
lova da 2007 y›l› içinde Albaraka
Türk hizmet anlay›fl›yla tan›flt›. Yalo-
va, tar›m ve turizm faaliyetleriyle
ekonomik olarak ön plana ç›kmakta-
d›r. Turizm faaliyeti olarak daha çok
yerli turizme hizmet verdi¤i söylene-

bilir. ‹lde var olan yazl›k turizm mer-
kezleriyle birlikte kapl›ca turizmi de
önemlidir. Sanayi aç›s›ndan henüz
istenilen düzeye gelememifl olan
Yalova’da, tekstil, kimya ve ka¤›t sa-
nayisi alan›nda iflletmeler bulun-
maktad›r. Kat›l›m bankac›l›¤› hizmet
anlay›fl›n› Yalova halk›yla bulufltura-
rak toplanan tasarruflar›n yine bölge
için kullan›lmas› Albaraka Türk Yalo-
va flubesinin temel hedefi oldu¤u
ifade edilmektedir.

Karadeniz bölgesinin bat› bölü-

mü Karadeniz Ere¤li’de yeni bere-
ket kap›s›n› hizmete açan Albaraka
Türk’ün, Do¤u Karadeniz’den sonra
bat› Karadeniz Bölgesi’nde de flu-
beleflme çal›flmalar›na h›z verdi¤i
görülüyor. Türkiye’nin en önemli de-
mir çelik tesislerinden birine ev sa-
hipli¤i yapan Karadeniz Ere¤li, böl-
genin dikkat çeken ekonomik çekim
merkezi olmaya adayd›r. 

2007 y›l› içinde Anadolu’ya göre
daha az say›da da olsa ‹stanbul’da
da yeni bereket kap›lar› hizmete
aç›ld›. Bunlar Laleli ve Bahçelievler
flubeleri olarak hizmet halkas›na ek-
lendi. Laleli, yo¤un ticaret faaliyetiy-
le çok canl› bir ekonomiye sahip böl-
ge olarak dikkati çekmektedir. Bu ti-
carî faaliyetlere kat›l›m bankac›l›¤›
hizmetiyle kat›lmay› hedefleyen Al-
baraka Türk, bireysel ve kurumsal fi-
nansman konusunda Laleli piyasa-
s›n›n ihtiyaçlar›na cevap vermeyi
öngörmektedir. Bahçelievler ise, git-
tikçe artan nüfus yo¤unlu¤uyla Av-
rupa yakas›n›n dikkate de¤er ilçele-
rindedir. Faizsiz bankac›l›k anlay›fl›
çerçevesinde toplayaca¤› fonlarla

AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ÜÜyyeessii  OOssmmaann  AAkkyyüüzz,,  GGeenneell  MMüüddüürr  
DDrr..  AAddnnaann  BBüüyyüükkddeenniizz,,  GGeenneell  MMüüdd..  YYrrdd..  TTeemmeell  HHaazz››rroo¤¤lluu  vvee  

MMeerrssiinn  fifiuubbee  MMüüddüürrüü  MMeettiinn  AAttllaamm,,  MMeerrssiinn  fifiuubbee  aaçç››ll››flfl››nnddaa

YYaallçç››nn  ÖÖNNEERR  ((AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  IIII..  BBaaflflkkaann››)),,  DDrr..  AAddnnaann  BBÜÜYYÜÜKKDDEENN‹‹ZZ  ((AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk  GGeenneell  MMüüddüürrüü)),,  
KKaass››mm  EESSEENN  ((RRiizzee  VVaalliissii)),,  fifiaammmmaazz  DDEEMM‹‹RRTTAAfifi  ((RRiizzee  EEmmnniiyyeett  MMüüddüürrüü))  RRiizzee  fifiuubbee  aaçç››ll››flfl  ttöörreenniinnddee..
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yeni yat›r›m ve istihdam alanlar›
oluflturulmas›na öncülük etmek iste-
yen Albaraka Türk, Bahçelievler ve
çevresinde çevresindeki bu potansi-
yeli ülke ekonomisine kazand›rmak
istemektedir.

Güney Do¤u Anadolu bölgesinde
Diyarbak›r ve fianl›urfa’dan sonra 3.
flubesini Batman’da açan Albaraka
Türk, bölgenin kalk›nmas›na yar-
d›mc› olmay› hedeflemektedir. Böl-
genin kalk›nmas›n›n ve iflsizli¤in gi-
derilmesinin ekonomik geliflmeler-
den geçti¤ini bilen Albaraka Türk,
toplayaca¤› tasarruflar›n yine bu
bölge için kullan›lmas›na özel önem
verece¤i belirtiliyor. Konuyla ilgili flu-
be aç›l›fl›nda bas›n mensuplar›na
de¤erlendirmelerde bulunan Pazar-
lamadan Sorumlu Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Mehmet Ali Verçin, bölgenin
önemli bir potansiyele sahip oldu¤u-
nu ancak henüz haketti¤i kadar ya-
t›r›m alamad›¤›n› belirtti. 

Do¤u Karadeniz bölgesinde
Trabzon’dan sonra Rize’de açt›¤›
ikinci flubeyle faaliyetlerini h›zland›-
ran Albaraka Türk, kat›l›m bankac›l›-
¤› prensipleri do¤rultusunda hizmet-
lerine karadeniz bölgesinde de de-
vam ediyor. Rize flubesiyle yöre hal-
k›n›n tasarruflar›n› de¤erlendirip,
üreten, yat›r›m yapan ve istihdam
sa¤layan müteflebbisleri destekle-
yecek olan Albaraka Türk, bölgenin
kalk›nmas›nda etkin rol almay› he-
deflemektedir.

Bat› Karadeniz Bölgesi’ndeki flu-
beleflme çal›flmalar›na Karadeniz
Ere¤li’den sonra Kastamonu’yla de-
vam etti. Bu bölge ve çevresinde
ekonomik canl›l›¤› art›rmak için yola
ç›kan Kastamonu Albaraka Türk eki-
bi, bölgenin ihtiyaçlar› çerçevesinde
gerekli çal›flmalar› en k›sa sürede
hayata geçireceklerini ifade ettiler.
Bu flubeler d›fl›nda 2007 y›l›nda aç›-
lan di¤er bereket kap›lar› ise; Os-
maniye, Mersin, Isparta, Tokat,
Esenler (‹stanbul) ve Adana’da ikin-
ci flube olarak Barkal flubesi hizmet
halkas›na eklendi. Bu flubelerle bir-
likte Albaraka Türk 2007 y›l›n› 80
flubeyle tamamlarken, 2008 y›l›nda
ise flube say›s›n›n 100’e ç›kar›lma-
s›n›n hedeflendi¤i belirtildi. ■

VVaann  fifiuubbee  aaçç››ll››flfl››nnddaa  VVaann  TTiiccaarreett  vvee  SSaannaayyii  OOddaass››  YYöönn..  KKuurr..
BBflflkk..  ZZaahhiirr  KKaannddaaflfloo¤¤lluu  AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ÜÜyyeessii

OOssmmaann  AAkkyyüüzz’’ee  ppllaakkeett  vveerriirrkkeenn..

Van fiube aç›l›fl›ndan bir görünüm.

NNiihhaatt  BBoozz  ((HHuukkuukk  BBaaflflmmüüflflaavviirrii)),,  TTeemmeell  HHaazz››rroo¤¤lluu  ((GGeenneell  MMüüdd..  YYrrdd..)),,

MM..  AAllii  VVeerrççiinn  ((GGeenneell  MMüüdd..  YYrrdd..))  vvee  AAddiill  KKaayyaa  ((VVaann  fifiuubbee  MMüüddüürrüü))

Fahrettin Yahfli (Genel Müd. Baflyrd.) Tokat fiube aç›l›-
fl›nda davetlilerle sohbet ederken 

YYöönneettiicciilleerriimmiizz  vvee  MMeerrssiinn  fifiuubbee  PPeerrssoonneelliimmiizz  ttöörreenn  aaçç››ll››flfl››nn››nn  aarrdd››nnddaann..

Sincan fiube aç›l›fl›ndan bir görünüm.

BBüülleenntt  TTaabbaann  ((GGeenneell  MMüüdd..  YYrrdd..))
SSiinnccaann  fifiuubbee  aaçç››ll››flfl  kkoonnuuflflmmaass››nnddaa..

TTöörreenn  aaçç››ll››flfl››  ssoonnrraass››nnddaa  IIssppaarrttaa  fifiuubbeessiinnddeenn  bbiirr  ggöörrüünnüümm..

BBüülleenntt  TTaabbaann  ((GGeenneell  MMüüdd..  YYrrdd..)),,  MM..  AAllii  VVeerrççiinn  ((GGeenneell  MMüüdd..  YYrrdd..))
vvee  SSiinnccaann  fifiuubbee  ppeerrssoonneellii  aaçç››ll››flfl  ssoonnrraass››nnddaa  bbiirr  aarraaddaa..

yeni șubeyeni șube
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AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk  YYaayy››nnllaarr››nnddaann
““FFoottoo¤¤rraaffllaarrllaa  DDüünnyyaa  TTuurruu””

Albaraka Türk yay›nlar›ndan tari--
himize ›fl›k tutan Hicaz Demiryollar›
foto¤raf albümünden sonra   ikinci
foto¤raf kitab› “Yerkürenin Renkleri”
yay›nland›. Albüm, Albaraka Türk
Kat›l›m Bankas› A.fi. Genel Müdürü
Dr. Adnan Büyükdeniz’in ifl, gezi ve
toplant›lar›ndan f›rsat buldukça çek--
ti¤i foto¤raflardan olufluyor. Dr. Ad--
nan Büyükdeniz vizöründen bizimle
paylaflt›¤› dünya manzaralar›n› h›zl›
bir dünya turu sunuyor. Dünyan›n
dörtbir yan›ndan çekilen foto¤rafla--
r›n yer ald›¤› foto¤raf albümü çok
yak›nda kitapç›larda sat›fla sunula--
cak.

AAllbbaarraakkaa  77//2244
fifiiimmddii      SSiizzee
DDaahhaa  YYaakk››nn

A l b a r a k a
Türk modern
b a n k a c › l › ¤ › n
ürünü olan
ATM’lerle flimdi
size daha da
yak›n. 

fiube a¤›n›
her geçen gün
geniflleten Al--
baraka Türk
m o d e r n
ATM’lerden ilki
‹hlas Marmara
Evleri, Büyük
çarfl›da hizme--
te girmesinin ar--
d›ndan ikinci ATM
Beykoz’da müflterilerin hizmetine
sunuldu. Klasik ATM’lerden farkl›
olarak; daha küçük ve fl›k tasar›mla--
r›yla yeni ATM’ler, hizmet verdikleri
bölgelerde tam not ald›lar. 

Albaraka Türk Kat›l›m Bankas›
yetkilileri taraf›ndan yap›lan aç›kla--
mada ATM bankac›l›¤›n›n flube d›--
fl›nda da gelifltirilip yayg›nlaflt›r›laca--
¤› belirtildi.

AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk’’tteenn  ÇÇiiffttççiiyyee  DDeesstteekk
Türkiye’de kat›l›m bankac›l›¤›n›n öncü kuruluflu Albaraka Türk, üretime

verdi¤i deste¤e bir yenisini ekledi. Kat›l›m bankac›l›¤›n›n temel prensipleri
do¤rultusunda hizmet yelpazesini geniflleten Albaraka Türk ile Toprak Mah--
sulleri Ofisi taraf›ndan çiftçilere yönelik gelifltirilen Bereket Card, çiftçilere
ürün bedellerini h›zl› ve masrafs›z olarak tahsil etme imkan› sa¤l›yor. Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) al›m noktalar›na giden çiftçiler, sat›fl bilgilerini Bereket
Card’a yükleterek, ofis taraf›ndan belirlenen ödeme tarihinde ödenen ürün sat›fl bedelini otomatik olarak tah--
sil edebiliyor. 

ÇÇiiffttççiiyyee  mmaassrraaffss››zz  ttaahhssiillaatt
Bereket Card, özellikle hububat, f›nd›k ve haflhafl gibi tar›m sanayisinde kullan›lan ürünlerin ofis taraf›ndan sa--

t›n al›nmas›nda, çiftçilere ödemelerini masrafs›z olarak tahsil etme avantaj›n› sunuyor. Böylece topra¤a verilen yo--
¤un eme¤in ve al›n terinin karfl›l›¤› eksiksiz olarak al›n›yor.  Konuyla ilgili Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› taraf›ndan
yap›lan aç›klamada; Bereket ile özdeflleflen bir kurum olman›n k›vanc› ile bu hizmeti sunmaktan gurur duyuldu¤u
ifade edildi.

haberler

H
A
B
ER

LER

AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk’’tteenn  
HHaatt››rraa  OOrrmmaann›› Albaraka Türk çal›--

flanlar›, ÇEKÜD’ün (Çevre ve Kültür
Kurulufllar› Dayan›flma Derne¤i) “Tür--
kiye A¤açlan›yor” kampanyas› kapsa--
m›nda Çatalca’n›n  Durusu Bölgesi’ne
2500 a¤aç dikti. Durusu Belediye
Baflkan› Engin Ak›n, Albaraka Türk
Genel Müdür Yard›mc›lar› Temel Ha--
z›ro¤lu ve Bülent Taban’›n kat›ld›¤› tö--
rende tüm Albaraka Türk flube birim
müdürleri de haz›r bulundu. Türkiye
için a¤ac›n ve orman›n öneminin son
günlerde bir kez daha anlafl›ld›¤›n›
belirten Albaraka Türk yetkilileri, bun--
dan böyle de Albaraka Türk Kat›l›m
Bankas› olarak çevre ile ilgili duyarl›--
l›klar›n› sürdürecekleri mesaj›n› verdi--
ler. 2500 çam fidan›n›n dikildi¤i Alba--

raka Türk Hat›ra Orman›’n›n zaman
içinde daha da büyütülmesi ve say›s›--
n›n art›r›lmas› hedefleniyor. 

Haberler
Albaraka Türk’ten

Haberler
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haberlerhaberler

AAllbbaarraakkaa  BBaannkkaacc››ll››kk  GGrruubbuu  FFiinnaannssaall  KKoonnttrrooll  vvee  
RRiisskk  YYöönneettiimmii  TTooppllaanntt››ss››  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
Dünyan›n önde ge--

len bankac›l›k grupla--
r›ndan biri olan Albara--
ka Bankac›l›k Grubu
her y›l yap›lan Finansal
Kontrol ve Risk Yöneti--
mi Toplant›s›n› ‹stan--
bul’da yapt›. Toplant›
Barcelo Eresin Topkap›
Otel’de 19-22 Kas›m
2007 günlerinde gerçeklefltirildi. Ev sahibi grup bankas› Al--
baraka Türk’ün Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz’in de
ifltirak etti¤i toplant›, grup bankalar› taraf›ndan oldukça ve--
rimli geçti¤i yönünde de¤erlendirildi. Toplant›dan arta kalan
zamanda ‹stanbul’u gezme f›rsat› bulan Albaraka Bankac›l›k
Grubu çal›flanlar› organizasyondan son derece memnun kal--
d›klar›n› belirttiler.

BBiirr  KKllaassiikk  ““AAllbbaarraakkaa  TTüürrkk  TTaakkvviimmii””
Hat sanat›yla özdeflleflen Albaraka Türk duvar takvimi bas›ld›. FSF

printing taraf›ndan bas›lan Albaraka Türk 2008 takvimine hattat Mehmet
Özçay sanat dan›flman›, Mehmet ‹brahima¤ao¤lu da teknik dan›flman ola--
rak destek verdi. Albaraka Türk 2005 Hat Yar›flmas›’nda dereceye giren
eserlerin yer ald›¤› takvim, müflterilerin ve hat sanat›na ilgili duyanlar›n be--
¤enisine sunuldu.  

Takvim bas›m›n› de¤erlendiren Albaraka Türk yetkilileri: Albaraka Türk
duvar takviminin hat sanat›yla özdeflleflerek bir klasik haline geldi¤i, sade--
ce bir takvim olarak de¤il ayn› zamanda bir sanat›n yans›malar› olarak
müflterilere sunuldu¤unu söylediler. 

““KKaatt››ll››mm  BBaannkkaacc››ll››¤¤››””  ‹‹ssmmiinnee  AAnnllaammll››  ÖÖddüüll

Albaraka Türk Genel Müdür Yard›mc›s› Temel Haz›ro¤lu, faizsiz bankac›l›k sektö--

rünü tan›mlamak için kullan›lan “Kat›l›m Bankac›l›¤›” ismini önererek sisteme yapt›¤›
katk›lardan dolay›, Türkiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i taraf›ndan ödüllendirildi.

Bilindi¤i gibi, 19.10.2005 tarih ve 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu ile bankalar; Mev--

duat Bankalar›, Kat›l›m Bankalar›, Kalk›nma ve Yat›r›m Bankalar› olarak üç
grupta tasnif edilmifl ve “Özel Finans Kurumu” ismi “Kat›l›m Bankas›” olarak
de¤ifltirilmiflti. Konu ile ilgili de¤erlendirme yapan Türkiye Kat›l›m Bankalar›
Birli¤i, bu süreçte Temel Haz›ro¤lu’nu, “Kat›l›m Bankac›l›¤›” fikrinin ortaya
koymas› ve bu ismin hayata geçmesi konusundaki önemli katk›lar›ndan do--

lay› ödüle lây›k görmüfltür.
Birlik Baflkan› Ünal Kabaca, ödül töreninde yapt›¤› konuflmada, eski

ad›yla Özel Finans Kurumlar›'n›n flimdiki ad›yla ise Kat›l›m Bankalar›'n›n
isim de¤iflikli¤i sayesinde kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini söyledi.

Önceki dönemde de, bankalarla ayn› ifllemlerin yap›lmas›na karfl›n Özel Fi--
nans Kurumu isminin baz› zorluklara ne--

den oldu¤unu ancak bunlar›n art›k geride
kald›¤›n› sözlerine ekledi. Kabaca, Kat›--

l›m Bankac›l›¤› fikrini ilk defa ortaya ko--

yan ve sektörü bu kadar anlaml› bir isimle tan›mlayan Temel Haz›ro¤lu’nun bu
ödülü gerçekten haketti¤ine inan›yorum, dedi.

Ödülü alan Genel Müdür Yard›mc›m›z Temel Haz›ro¤lu ise, bu ödülün ken--

disi için çok anlaml› oldu¤unu ve Kat›l›m Bankac›l›¤› isminin, sektörün unva--

n› olarak, hayata geçirilmesinden büyük onur duydu¤unu belirtti. 
Biz de Bereket Dergisi olarak kendilerini tebrik ediyor ve “isim babal›¤›”

yapt›¤› ve senelerini verdi¤i Kat›l›m Bankac›l›¤›’nda baflar›lar›n›n devam›n› di--
liyoruz.

AAllbbaarraakkaa  BBaannkkaacc››ll››kk  GGrruubbuu  YYöönneettiicciilleerrii  
‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
Faizsiz bankac›l›¤›n dünyadaki önemli temsilci--

lerinden biri olan Albaraka Bankac›l›k Grubu yöne--
ticileri ‹stanbul’da biraraya geldi. Albaraka Türk Ka--
t›l›m Bankas›’yla birlikte 9 bankadan oluflan Albara--
ka Bankac›l›k Grubu faaliyetlerine 9 farkl› ülkede
devam ediyor. Grubun üst düzey yöneticilerinin ka--
t›ld›¤› ve geleneksel olarak düzenlenen y›ll›k de¤er--
lendirme toplant›s›, geçen y›l A¤ustos ay›nda ‹stan--
bul’da yap›ld›. Yap›lan de¤erlendirme toplant›s›nda
2007 y›l› de¤erlendirilirken 2008 y›l›na iliflkin hedef--
ler gözden geçirildi. Ayn› zamanda yo¤un ifl tempo--
sundan uzaklaflma f›rsat› bulan Albaraka Bankac›--
l›k Grubu yöneticileri ‹stanbul’un târihî ve turistik
bölgelerini görme olana¤› bulduklar› geziden son
derece memnun kald›klar›n› belirterek ev sahibi Al--
baraka Türk Kat›l›m Bankas›’na organizasyondan
dolay› teflekkür ettiler.
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kültür-sanat

B u l m a c a
Haz›rlayanlar:  KKaaddiirr  SSaatt››cc››**  --  NNaazz››mm  KKaarrttbbaakk****

SSOOLLDDAANN  SSAA⁄⁄AA
1) Avrupa Birli¤i vizesi - Eriflme, yetme - Kamer, ay  2) Bir göz rengi - Kestirme, k›sa yol -
Bir flaflma ünlemi  3) Fransa'da bir ada - Kardefl han›mlar›ndan herbiri - Parça  4) Yeniçeri--
lerin kayd›, ulûfe defteri - ‹ngilizce Avrupa Birli¤i (K›saltmas›) - Bir bayan ismi  5) Bir Pey--
gamber - Senegal'in plaka k›saltmas› - Âbuhava  6) Avrupa Araflt›rma Komisyonu k›saltma--
s› (Tersi) - Tas, kova - Matbac›l›kta bir terim - Genifllik  7) Eski Filistinde bir kent - Eflkiya -
Bir motorlu tafl›t markas› (Tersi) - Nazi hücüm k›tas›  8) Beklenmedik belâ - Bir kas hastal›--
¤› - Avrupa Nükleer Araflt›rma Organizasyonu  9) Bayramlarda caddelere kurulan süslü ke--
mer - K›lavuz - Basit bir su tafl›t›  10) Kendindenkurulu ayg›tlar›n ortak ad› - Beklenilen - K›--
sa halkla iliflkiler (‹ngilizce)  11) K›s›r, verimsiz - Akdeniz Bölgesinde bir ova - Yabanc›, bafl--
kas›  12) Kad›nlar›n giydi¤i kolsuz üstlük - Kantite (Tersi) - Sahip, mâlik  13) Bir binek hay--
van› - ‹zlek - Dü¤ünde erkek evinden k›z evine yollanan yiyecek  14) Kuzu sesi - Kil ve kum--
dan oluflan sar› renkli balç›k - Terazi (Tersi)  15) Orta Asya'da bir nehir - Hacmi olan.

YYUUKKAARRIIDDAANN  AAfifiAA⁄⁄II
1) Netice - Mevki, rütbe  2) Klorün simgesi - Süratli - mecal, derman  3) Enkaz, y›k›nt› - Yaz--
man, arzuhalci - Bir soru eki  4) Tembih sözü - fiükreden - Arak  5) Sodyumun simgesi - Türk
halk müzi¤inde bir çalg› âleti - Fransa'da Atlas okyanusu k›y›s›nda bir ada  6) Kum tafl› - Ce--
hennem - Atak, at›l›m, teflebbüs  7) Ulant›, yama - ‹ngilizce Avrupa Birli¤i (k›sa) - Tasavvufta
bir terim  8) Meflin örtüler - Seme, Budala - Reklam Yazarlar› k›sa  9) Endonezya'n›n plaka k›--
saltmas› - Zülal  10) Eski dilde baba, eb - Sa¤duyu, basiret, sa¤görü  11) Siret, etik - Tabak--
lanm›fl ceylan derisi - Metal çat› malzemesi  12) Noksan, nâtamam, nâk›s - Geçmifl, geçmifl--
te kalm›fl  13) Dokunma, de¤me, temas (Tersi) - Nâme, seda, sada - Kudret helvas›  14) Bel--
li, aç›k - Mistik, gizemli - Bir soru eki  15) Olgunlaflmam›fl - Hayvanlar›n kulaklar›na yap›lan
iflaret - Bir uzmanl›k alan› e¤itimi - ‹slam ülkelerinde kullan›lan bir tah›l ölçüsü.

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.

* Reklam ve Halkla ‹liflkiler
** ‹dari ‹fller Müdürlü¤ü

Geçen say›m›zdaki bulmacan›n çözümü

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1�

11

1 2

1 3

1 4

1 5

2 3 4 5 6 7 8 9 1� 11 1 2 1 3 1 4 1 5

‹‹ ZZ OO TT EE RR MM SS AA BB OO TT AA JJ
AA YY AA NN AA MM AA ‹‹ BB ‹‹ KK

AA LL UU KK KK RR EE DD ‹‹ AA RR AA LL
LL ‹‹ NN MM OO NN AA RR fifi ‹‹ EE BB AA
EE MM KK EE fifi LL AA YY AA EE MM
KK TT AA BB UU TT ‹‹ RR EE NN AA BB
AA SS AA RR MM AA OO RR ‹‹ AA KK RR AA

AA RR AA FF ‹‹ MM AA ‹‹ RR SS ‹‹
AA RR AA KK ‹‹ FF AA DD EE MM AA TT
TT BB UU KK LL EE ‹‹ SS KK AA NN HH
LL ‹‹ LL OO GG GG NN AA LL PP AA
AA BB AA DD EE FF AA TT EE NN NN EE BB
KK AA MM AA ÇÇ AA BB UU KK SS AA YY EE

RR AA MM ‹‹ AA ‹‹ LL SS AA ‹‹ KK
GG EE NN EE RR AA LL ÜÜ fifi EE NN MM EE KK

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1�

11

1 2

1 3

1 4

1 5

2 3 4 5 6 7 8 9 1� 11 1 2 1 3 1 4 1 5

Dücane Cündio¤lu’nun Cemil Me-
riç üzerine yapt›¤› monografi çal›fl-
mas›n›n ikinci kitab› “Bir Mabed ‹flçi-
si Cemil Meriç” Etkileflim Yay›nlar› ta-
raf›ndan yay›nland›. Bir Mabed ‹flçisi,
Türkiye’nin lây›k›yla tan›mad›¤› bir
Cemil Meriç’i, mütefekkir Cemil Me-
riç’i bir baflka ustan›n kalemiyle anla-
t›yor ve yazar›n ifadesiyle “Bir kufl ür-
kekli¤iyle kaleme al›nan bu eser,
okurundan ayn› ürkekli¤i kuflanmas›-
n› talep ediyor.” Birinci kitab› “Bir
Mabed Bekçisi Cemil Meriç” olan se-
rinin, üçüncü kitab› ise “Bir Mabed
Savaflc›s› Cemil Meriç’tir.”

Bir Mabed ‹flçisi Cemil Meriç, Dücane
Cündio¤lu, Ekileflim Yay›nlar›. ■

‹ngiliz Profesör Norman Davies’in
kaleme ald›¤› bu eser, Mehmet Ali
K›l›çbay editörlü¤ünde bir grup çe-
virmen taraf›ndan Türkçe’ye çevril-
mifl. Kitap, buzul ça¤›ndan SSCB’nin
çöküflüne kadar Avrupa’n›n tarihini
anlat›yor. Kitap yaklafl›k 1500 sayfa
olmas›na ra¤men s›k›c› bir sayfaya
rastlamak zor. Bir çok detayl› bilginin
verildi¤i kitap gayet e¤lenceli. Kita-
b›n sonunda bol miktarda haritalar,
kronolojiler, hükümdar listeleri vs.
bulunuyor.

Avrupa Tarihi, Norman Davies, ‹mge
Kitabevi ■

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

Bir Mabed 
‹flçisi

Avrupa
Tarihi






