


KKaallýýccýý OOllmmaakk
Sürekli yenilenen, deðiþen dünyada eski kal-

mak mümkün deðil. Fakat her deðiþim ve yeni-
lenmenin de geliþim olmadýðý bilinen bir gerçek.
Bu nedenle deðiþelim, yenilenelim derken 'ÖZ'ü
de yitirmemek gerekiyor.

"Kalýcý Olmak " adýyla Türkçe'ye de çevrilen
kitapta James C. Collins ve Jerry I. Porrs;3M,
Wal-Mart, Walt Disney, Boeing ve Sony'nin de
aralarýnda bulunduðu 18 vizyoner þirketin 'ÖZ'ü
koruyup, geliþmeyi sürekli teþvik ederek rekabet-
çi olduklarýný vurguluyor.

Deðiþim; yenilenme gibi zaman iþidir ve bu
sürecin usulüne uygun olarak yönetilmesi gere-
kir. Eðer deðiþim ve yenilenme süreci iyi yönetil-
mezse iþlerin daha kötüye gitme riski de bulun-

maktadýr. Diðer bir ifadeyle Dimyat'a pirince gi-
derken evdeki bulgurdan olmak da var.

KKuurruummssaall DDeeððiiþþiimmiinn GGöösstteerrggeessii
'ÖZ'ü kaybetmeden deðiþim açýsýndan baktý-

ðýmýz zaman hem sektörel hem de kurumsal ola-
rak baþarýlý bir süreci geride býraktýðýmýzý söyle-
yebiliriz. 1985 yýlýnda temeli atýlan ve faizsizlik
esasýna göre faaliyet gösteren sektörümüz, 2005
yýlýnda Katýlým Bankacýlýðý olarak tanýmlandý ve
böylelikle hýzlý bir yükseliþ trendi yakaladý. Yuka-
rýda da ifade ettiðimiz gibi bu tanýmlama, 'ÖZ’ü
koruyarak yeniliðin gerçekleþtirilmesinden baþka
bir þey deðildi. Konuyla ilgili detayý, bu konuda-
ki tarihin tanýðý olarak kabul edilebilecek Türkiye
Katýlým Bankalarý Birliði Genel Sekreteri Osman
Akyüz'le yapýlan röportajda bulabilirsiniz.

Bir dönem Albaraka Türk Genel Müdürlüðü’
nü de yapan Osman Akyüz'ün deðerlendirmeleri
ve gelecekle ilgili tespitleri gerçekten ilgi çekici
nitelikte.

KKuurruummssaall KKiimmlliiğğiimmiizz YYeenniilleennddii
Sektörümüzdeki deðiþim, doðal olarak kurum

olarak bize de yansýdý ve birçok alanda yenilikler
yaptýk.

Dergimiz Bereket'in bu sayýsý da söz konusu
yeniliklerden birisi. Kurumsal kimliðini yeniledi-
ðimiz dergide 'ÖZ'ü göz ardý etmeden bazý içerik
yenilikleri de yaptýk. Fakat dergimizin entelektüel
kimliðinden ve aðýrlýðýndan taviz vermedik. Her
zaman olduðu gibi yine okuyan, düþünen ve bu-
nu paylaþmak isteyen dostlarımızın görüþlerine
açýk olduk. Bundan sonra da ayný anlayýþla çalýþ-
malarýmýzý sürdüreceðiz. Çünkü bilginin bereketi
onu paylaþmakla olur. Deðerli çalýþanlarımızın ve
müþterilerimizin katkýsýyla, yeni bir yayýncýlýk
modeline öncülük yaptýðýmýzý düþünüyorum.

Dergimizin bu sayısında “Sabahattin Zaim” ve
“Dadaşlar Diyarı Erzurum” isimli dosyalarımızın
yanısıra düzenlemiş olduğumuz hat yarışmasının
sonuçlarını da ilgiyle okuyacağınıza eminim.

Dergimiz Bereket’e katkı sağlayan herkese
teşekkür ederim.

Katkýlarýnýzla oluþacak yeni “Bereket”lerde
buluþmak dileðiyle…

1BEREKET

Fahrettin Yahþi

BAÞLARKEN
‘ÖZ’ü

Kaybetmeden

Rekabet edebilir olmak ve kârlý büyümek için hem ürün,
hem hizmet hem de süreçlerde sürekli yenilik yapmak

gerekir. “Ýki günü birbirine eþit olan ziyandadýr” anlayýþý; sü-
rekli yeniliði, ilerlemeyi zorunlu kýlmaktadýr. ‘Kaizen’ adýyla
Japonlarýn bunu bir iþ modeli haline getirdiðini görüyoruz.
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Ö
ncelikle krizin nereden nasýl baþla-
dýðýný hatýrlamakta fayda var. Zira
herkes sürecin ABD'deki düþük ka-

liteli ipotekli (subprime mortgages) konut
finansmanlarýndaki bataklardan kaynaklan-
dýðýný biliyor. Ama çoðu kiþi hâlâ ABD'de-
ki çulsuzun küresel piyasalarý nasýl böyle
altüst ettiðini anlamakta zorluk çekiyor.

Mortgage olarak bilinen ipotekli konut
edinme sisteminin temeli, verilen konut
kredilerinin menkulleþtirilmesi, yani taksit
alacaklarýnýn yeniden satýþý üzerine kurulu.
Bir banka, müþterisine verdiði konut kredi-
lerinden doðan alacaklarý üzerindeki hakla-
rýný, menkulleþtirme (seküritizasyon) iþle-
vini yapan üçüncü bir kuruma devreder. Bu
kurum, benzer þekilde topladýðý tüm alacak
haklarýný yapýlandýrýp piyasaya bir tahvil
yapýsý arz eder. Normal þartlar altýnda bun-
lar oldukça risksiz yatýrým araçlarýdýr. Zira
konut kredilerinin teminatý olan konut, ge-
nellikle borcun üzerinde bir deðere sahip-
tir ve bu tür krediler de genellikle geri öde-
me kabiliyeti olan kiþilere verilir. Dahasý,
özellikle ABD'de hem sistemi, hem de bi-
reysel bazda kredi vereni koruyan sigorta
mekanizmalarý mevcuttur (veya mevcut ol-
duðu sanýlýyordu).

Ancak özellikle son yýllarda ABD'de
düþük kaliteli ipotekli finansmanýn hýzla
arttýðý görülüyordu. Böylece ödeme kabili-
yeti belirsiz kiþiler, ev fiyatlarýnýn arttýðý, fa-
iz oranlarýnýn da düþük olduðu bir ortamda,

bir anda bankalarýn yaðlý müþterileri oldu-
lar. Bunlara uygulanan oranlar, normal kre-
dilerden daha cazipti ve alacaðýn takibe
düþmesi durumunda teminat olarak deðe-
ri artan bir ev söz konusuydu.

Daha da önemlisi, bu tür düþük kalite
(eþikaltý) ipotekli alacaklar daha güçlü
varlýk portföyleri içine yerleþtirilerek yeni-
den satýldý. Teminatlandýrýlmýþ Ýpotek Yü-
kümlülüðü (CMO - Collateralized Mort-

BÝR KRÝZÝN YIL DÖNÜMÜ
Geçen yýl patlak veren krizin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Geldiðimiz noktada hâlâ önümüzü çok iyi görebildiðimizi
söylemek zor. Hemen hemen hepimizi yeni finansal kavramlarla tanýþtýran bu kriz, baþýndan itibaren oldukça ilginç
geliþmelere ve tartýþmalara, ardýndan da düzenlemelere gebe olduðunu daha ilk günden belli etmiþti. Dünya iktisat tar-
ihine "eþikaltý" (subprime) krizi olarak geçecek olan krizi oturup bir daha deðerlendirmek istedik.

Bankalararası borçlanma
oranı ile Merkez Bankası baz
oranı arasındaki makasın
normal seviyelere düşmüyor
olması, bankaların birbirleri-
ne olan güvenin artmadığı
anlamını taşıyor.

DDrr.. AAddnnaann BBÜÜYYÜÜKKDDEENNÝÝZZ
Albaraka Türk Genel Müdürü

Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ
Albaraka Türk Genel Müdürü



gage Obligation) olarak bilinen finansal
ürünler, bu düþük kaliteli varlýklarý dilim-
leyerek daha kaliteli varlýk portföyleri içi-
ne sokuyor ve neticede oluþan bu port-
föylerden farklý risk iþtahý olan yatýrýmcý-
lara uygun tahvil çýkarabiliyordu. Bu tah-
villerin alýcýlarý arasýnda doðrudan konut
finansmaný piyasasýnda faaliyet göster-
meyen emeklilik fonlarý, hedge fonlarý ve
bankalar bulunuyordu.

Krize giden aylarda ABD'de faizlerin
arttýðýný, buna karþýlýk ev fiyatlarýnýn gerile-
diðini görüyoruz. Tabiatýyla özellikle de-
ðiþken faizli kredi bulmuþ düþük gelirli ke-
simler, aylýk taksitlerini ödemelerinde sý-
kýntýya düþtüler. Batýk kredi oraný arttý. Bu
durum, sadece bu kredileri finanse eden-
leri deðil, portföylerinde dolaylý yoldan bu
tür kredileri tutanlarý da vurdu. Sýkýntý, bu
portföyleri tutanlarýn, CMO'larýn karmaþýk
yapýlarý sebebiyle ne kadar riske maruz
kaldýklarýný ve ne kadar zarar edebilecekle-
rini bilememelerinden dolayý katlandý.

Ýlk aþamada hangi bankanýn ne ölçüde
bu tarz bir riske maruz olduðu bilinmediði
için, Avrupa'daki bankalar birbirlerine olan
kredilerini, bir gecede kestiler. Geliþme o
kadar ani ve o kadar büyük çaplýydý ki, Av-
rupa Merkez Bankasý 11 Eylül'den sonra ilk
defa piyasalara doðrudan likidite enjekte
ederek müdahale etme gereði duydu.

Tabii olarak herkes bir suçlu arýyor. Ki-
mileri, krize doðru þekilde müdahale et-
meyen para politikasý uygulayýcýlarýný so-
rumlu tutuyor. Kimileri, piyasalarý yeterin-
ce denetlemeyen düzenleyici kuruluþlarý.
Kimi daha sonra kendileri zora düþen sis-
temin sigorta vanasý þirketleri, kimi siste-
min risksiz olduðu intibaýný veren derece-
lendirme þirketlerini, kimi aþýrý risk alan,
yüksek borç kaldýracýyla spekülasyon ya-
pan fonlarý, kimi de riskin yanlýþ hesaplan-
masýna sebep olan risk modellerini.

Denetim ve düzenleme ihtiyacý, þu sý-
ralar en çok tartýþýlan konularýn baþýnda
geliyor. Son yýllarda ürün yelpazesini ve il-
gisini çeþitlendiren küresel finans piyasa-
larýnýn en ücra noktalarýnýn bile düzenleme
ve denetleme altýna alýnmasý gerektiði ifa-
de ediliyor. Buna göre, hýzla geliþen kar-

maþýk finansal yatýrým araçlarý, olasý riskle-
ri saklayarak, en iyi fon yönetimlerini bile
aldatabiliyor. Böylece fiyatlanmayan bir
risk unsuru ile karþý karþýya kalýnabiliyor.
Düzenleme ve denetleme talepleri, hemen
her riske karþýlýk belli bir sermaye karþýlýðý
arayan modern finansal denetim çerçeve-
sinin bu yeni yapýlarý da kapsamasý gerek-
tiðini ön görüyor.

Bu teze karþý çýkanlar, sorunun karma-
þýk sistemlerden kaynaklandýðýný, karmaþýk
bir sistemi düzenleyecek ve denetleyecek
sistemin de zorunlu olarak karmaþýk bir ni-
telikte olacaðýný, bunun ise riskleri azalt-
mayacaðýný, bilakis arttýracaðýný söylüyor-
lar. Bu karþý tezi savunanlar, denetim yeri-
ne piyasa disiplini üzerinde duruyorlar.

Öte yandan dünya, bir taraftan son yıl-
larda hızlanan küreselleşmenin en önemli
ayaklarından biri olan küresel likiditedeki
sıkışma sonucu ciddi bir durgunluk yaşar-
ken, en azından krizin ilk yılı içinde, başta
enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatların-
daki artışların tetiklediği enflasyonist bir
süreci yaşadı. Neyse ki, son altı ayda ener-
ji ve emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşler,
hükümetlerin büyük ölçüde durgunluk
üzerine yoğunlaşmasına yardımcı oldu.
Ancak uygulanan mali genişleme süreci-
nin bir müddet sonra yeniden küresel
enflasyona sebep olma ihtimali hâlâ
oldukça güçlü.

Burada kýrýlma noktasýný üç dinamiðin
belirleyeceðini söyleyebiliriz: Petrol fiyat-
larýndaki sürekli düþüþler, kredi daralma
sürecinin sona ermesi, enflasyon veya bü-
yüme cephelerinin birinde belli bir ilerle-
menin kaydedildiðine yönelik veriler. Pet-
rol fiyatlarýna baktýðýmýzda, trendin
devamlı yön deðiþtirdiði söylemek müm-
kün gözüküyor. 2008 yılının başlarında
150 dolar sınırına yaklaşan petrol fiyatı kriz
nedeniyle 40 dolarlar seviyesine indi.

Öte yandan bankacılık sistemindeki
kanamaların, sonbaharda yaşanan ciddi
dalga sonrası kısmen düzelse de, hâlâ
devam ettiğini görüyoruz. Bankalararası
borçlanma oranı ile Merkez Bankası baz
oranı arasındaki makasın normal seviyelere

düşmüyor olması, bankaların birbirlerine
olan güvenin artmadığı anlamını taşıyor.

Son olarak büyüme cephesine baktı-
ğımızda, enflasyon baskısının hafiflediği
ve bu anlamda hükümetlerin neredeyse
sıfır faiz politikası ve mali genişleme ile
durgunluk üzerine tam teçhizat gittiklerini
görüyoruz. Ancak yine de durgunluğun
reel kesime etkisi noktasında hâlâ dip
noktasının geride kaldığını gösteren sin-
yaller oluşmuş değil. Bilakis, sadece
gelişmiş ekonomilerde değil, ama aynı
zamanda yavaşlamanın daha hafif geçe-
ceği zannedilen gelişmekte olan ekono-
milerde de durgunluk sürecinin derinleş-
tiği göze çarpıyor.

Kriz eninde sonunda geride kalacak,
ancak kriz öncesi hýzlý büyüme ve geniþle-
me ortamýný bir müddet daha görmek
mümkün olamayacak gibi gözüküyor. Zira
kriz öncesi küresel büyümenin belki de
þimdiye dek üzerinde pek düþünülmemiþ
olan bir dinamiði olduðunu bu krizle gör-
müþ olduk. Geçmiþteki likidite bolluðu,
geliþmiþ ve geliþmekte olan tüm ekonomi-
lerde küçük yatýrýmcý, müteþebbis ve tüke-
ticilerin borçlanarak kapasitelerinin üzerin-
de harcama yapma ortamý saðlamýþtý. Kü-
çüklerin bu harcama furyasý, son yýllardaki
küresel büyümenin baþlýca unsurlarýndan
biri olmuþa benziyor. Þimdilerde borç ba-
taðý içinde kývranan bu kesimin harcama-
larýný bir anda keseceði, bunun da tüm
ekonomilerde büyümeyi ciddi anlamda
yavaþlatabileceði tahmin edilebilir.

Nihai kertede krizi geride býraksak da-
hi, finans piyasasýnýn yeniden küçüklere
yönelmesi, oldukça vakit alacaða benziyor.

Kriz eninde sonunda geride kalacak,
ancak kriz öncesi hızlı büyüme ve
genişleme ortamını bir müddet daha
görmek mümkün olamayacak gibi
gözüküyor.



Haberler
�TÜRKÝYE�NÝN RUHU CEMÝL MERÝÇ� BELGESELÝNE
ALBARAKA TÜRK SPONSOR OLDU

emil Meriç, geride býraktýðý kitaplarý ve bütün bir hayat hikâyesiyle Türkiye'nin bir
dönemine damga vurmuþ kendine özgü fikirleri olan edebiyat ve düþünce adamýdýr.
Türkiye ve meseleleri hakkýnda yorum yapan herkesin bir þekilde dikkate almak zorunda

olduðu bu önemli ismin daha iyi anlaþýlmasý dün olduðu gibi bugün de önemini korumaktadýr.

Ve þimdi Albaraka Türk'ün katkýlarýyla Cemil Meriç ile ilgili hazýrlanan belgesel hayata geçiriliyor.
"Bambaþka Bir Oluþum" adlý yapýmcý firmanýn üstlendiði projenin yýlsonuna kadar dizi çekimleri
ve röportajlarla tamamlanmasý hedefleniyor. Cemil Meriç'in doðup büyüdüðü topraklar olan
Hatay Ýskenderun�un ve bir dönem eðitim gördüðü Fransa�nýn baþkenti Paris'in çekim mekanlarý
olarak kullanýlacaðý belirtildi.
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çüncü kiþisel sergisini Haydarpaþa Tren Gar'ýnda açan Albarak
Türk Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz, fotoðraf severleri
yine farklý coðrafyalara götürüyor. Ýlk sergisini Profilo Alýþveri
Merkezi�nde gerçekleþtiren Büyükdeniz, ikinci sergisini Cema

Reþit Rey Kongre ve Sergi Sarayý�nda gerçekleþtirmiþti. Deðiþik coðrafyalarda
insan portreleri ve þehir manzara fotoðraflarýnýn yer aldýðý sergi, iki haft
boyunca Haydarpaþa Tren Garý�nda sanatseverlerin beðenisine sunuldu

Ü
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urulduðu günden itibaren sistemi gereði sadece
reel sektöre finanse eden ve katýlým bankacýlýðý
prensipleri doðrultusunda hizmet veren Albaraka
Türk�ün geçtiðimiz yýl düzenlenen ve büyük ilgi

gören �Albaraka Türk Alýnteri Fotoðraf Yarýþmasý� eserleri
Memorial Hastanesi sergi salonunda sergilendi. Alýnteri
ve emeðin vurgulandýðý dereceye giren ve satýn alýnan
100 adet fotoðrafýn yer aldýðý sergi Sirkeci Tren Garý�ndaki
ilk sergisinden sonra ikinci defa sanatseverlele buluþtu.
Sosyal ve kültürel deðerlerimizi yaþatmayý ve gelecek
kuþaklara aktarmayý amaç edinen bir kurum olarak �Hicaz
Demiryolu� temalý fotoðraf projemiz de oldukça önem
verdiðimiz kültür sanat projelerimiz arasýnda yer almaktadýr.
Önümüzdeki dönemde �Hicaz Demiryolu� fotoðraf sergisi
Memorial Sergi Salonu�nda sanatseverlerle buluþtu.
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ürkiye�nin ilk katýlým bankasý olan Albaraka Türk, Genel Müdürlük yeni binasý için Ýstanbul
Anadolu yakasýný seçti. Birçok þirketin de yönetim binalarýný taþýdýðý Anadolu yakasý
Ümraniye mevkisi, yönetim binalarý açýsýndan Ýstanbul�un önde gelen cazibe merkezlerinden
biri olma yolunda ilerliyor.

Albaraka Türk üst yönetiminden konuyla ilgili yapýlan açýklamada, projeyle ilgili belli bir aþamaya
gelindiði ve 2010 Mart ayýnda taþýnma iþlemine baþlanacaðý belirtildi. Böylece, Albaraka Türk�ün
kuruluþunun 25. yýlý olan 2010 yýlýna yetiþtirilecek yeni Genel Müdürlük binasýnýn, son sistem
teknolojiyle donatýlmýþ akýllý bir bina olacaðý ifade edildi.

T

ALBARAKA TÜRK YENÝ GENEL
MÜDÜRLÜK YERÝ BELLÝ OLDU

ankamýz �Doðrudan
Borçlandýrma Sistemi�
(DBS) adýyla müþterilerine
yeni bir hizmet sunmaya

baþladý. Özellikle çok sayýda
müþterisi/bayisi olan þirketler için
önemli avantajlara sahip olan bu
sistem, þirketlerin ticari alacaklarýnýn
tahsili noktasýnda önemli açýlýmlar
saðlamaktadýr.

Doðrudan Borçlandýrma Sistemine (DBS) dahil olan bir þirket, bayilerinin
veya müþterilerinin kendilerine yapacaðý ödemeleri, kurulacak bilgi iþlem

aðý üzerinden otomatik olarak takip etme imkânýna sahip olmaktadýr. Bu
sistemde þirket için alacaklarýný takip etmek daha etkin ve hýzlý bir þekilde
gerçekleþebilmektedir. Ayrýca bu þekilde çek-senet ve teminat mektubu
gibi operasyonel iþlemlere de ihtiyaç olmayacaðý için þirketler bu konuda
önemli bir zaman ve kaynak tasarrufu saðlama imkanýna sahip olacaklar.
Diðer yandan þirketten mal alacak bayiler ve/veya müþteriler için de bu
sistem önemli kolaylýklar saðlamaktadýr. Doðrudan Borçlandýrma Sistemiyle
bayi veya müþteri, mal alýmý sonrasý eft gönderme ve teminat mektubu
verme gibi yüklerden kurtulacaðý gibi bu iþlemler çerçevesinde ödemesi
gereken masraf ve komisyonlarý da ödemek külfetinden kurtulmaktadýrlar.
Sonuç olarak, DBS�nin sunduðu esnek çözümlerle ödeme ve tahsilatlar
çok kolay ve hýzlý bir þekilde gerçekleþmektedir.

ALBARAKA TÜRK�TEN YENÝ BÝR HÝZMET:
�DOÐRUDAN BORÇLANDIRMA SÝSTEMÝ�

ebze Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin (GESÝAD) düzenlediði
�15. Vefa Ödülleri� sahiplerini buldu.

Albaraka Türk Katýlým Bankasý�nýn ana sponsorluðunda düzenlenen
�Vefa Günü�, TSE Çayýrova Kampüsü'nde yapýldý.
Törene, Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Gebze Kaymakamý Mehmet Emin

Avcý, sanayici ve
iþadamlarý, kamu

kurum ve kuruluþlarýn temsilci ve yöneticileriyle dernek üyeleri katýldý.

GESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Halit Uçar, ülkeye artý deðer katmaya
çalýþan tüm kuruluþ ve kiþilere karþý vefalý olunmasý gerektiðini belirterek,
ödül töreninin önemine vurgu yaptý.

Konuþmanýn ardýndan slayt gösterileri sunuldu ve ödül törenine geçildi.
Üç yýldýr verilmeyen 'Barýþ ve Ýnsanlýða Hizmet Özel Ödülü'ne deðer kiþi
veya kurum bulunamadý.

�Vefa Özel Ödülü� ise Batman Valisi Dr. Recep Kýzýlcak'a layýk görüldü.

'Türkiye'de yýlýn devlet adamý /kamu görevlisi' kategorisindeki ödülü ise
Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu Baþkaný Ahmet Ertürk'e verildi.
Gebze'de "Yýlýn Ýletiþim Kurumu/Ýletimcisi� kategorisinde ise CHA(Cihan
Haber Ajansý) muhabiri Ýltifat Neceli ödül aldý.

Ödül töreni, Albaraka Türk�e katkýlarýndan dolayý ödül verilmesi ve topluca
hatýra fotoðrafýnýn çekilmesiyle son buldu.
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Albaraka Türk Katýlým Bankasý'nýn ana sponsorluðunda düzenlenen
'Vefa Günü', TSE Çayýrova Kampüsü'nde yapýldý.
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THE BANK OF NEWYORK MELLON�DAN
ALBARAKA TÜRK�E MÜKEMMELLÝK ÖDÜLÜ

Para transferi iþlemlerindeki hatasýzlýk oraný temel alýnarak verilen STP
Mükemmellik Ödülü'nde hatasýzlýk yüzdeleri ülkelere göre deðiþiyor.

8 BEREKET

ktif büyüklüðü ile dünyanýn en büyük uluslararasý bankalarýndan
The Bank of New York, kendi aracýlýðý ile SWIFT üzerinden
gerçekleþtirilen USD bazýndaki para transferlerindeki hatasýz
iþlemleri nedeniyle, Albaraka Türk Katýlým Bankasý�na 2008

yýlý STP Mükemmellik Ödülü (Straight Through Processing � Uçtan Uca
Otomasyon) vermeyi uygun gördü.
Dünya genelinde Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoðu kýtalarýnda 34 ayrý
ülkede 365 þube ve 16 Temsilcilik Ofisi ile 100�ü aþan pazarda varlýðýný
gösteren The Bank of New York, STP Mükemmellik Ödülü�nü, havale
hacminin büyük olduðu piyasalarda hesap muhabirliði hizmeti sunduðu
para birimlerinde yapýlan transferlerdeki hata payýnýn
asgariye indirilmesini motive etmek amacýyla
veriyor.
Para transferi iþlemlerindeki hatasýzlýk oraný
temel alýnarak verilen STP Mükemmellik
Ödülü�nde hatasýzlýk
yüzdeleri ülkelere
göre deðiþiyor. Bahse
konu ödül, Türkiye�de
sadece %95 üzeri hatasýz
iþlem gerçekleþtiren bankalara
verilmektedir.

A

Albaraka Türk adýna plaketi Þanlýurfa Þube Müdürü
Selahattin Özbay aldý.

anlýurfa Ýþadamlarý Derneði (ÞUGÝAD) tarafýndan Þanlýurfa
Dedeman Otel�de Haziran 2008�de düzenlenen �Geleneksel
Þanlýurfa Buluþmalarý� Albaraka Türk sponsorluðu ile renklendi.
Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan ile birlikte Türkiye

Ýþadamlarý Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) baþkaný Rýzanur
Meral ve Güneydoðu Sanayici Ýþadamlarý (GÜNSÝAD) baþkaný Þah Ýsmail
Bedirhanoðlu�nun da katýldýðý organizasyona bölgeye yatýrým yapan
iþadamlarýnýn ilgisi yoðun oldu.
Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan�ý karþýlarýnda gören iþadamlarý
yoðun olarak sektörlerindeki sýkýntýlarýný ve isteklerini dile getirme fýrsatý
buldular. Bakan Zafer Çaðlayan ise iþadamlarýna sýkýntýlarýn aþýlmasý
konusunda gayretle çalýþtýklarýný ve bundan sonra da çalýþmalarýnýn
devam edeceðini söyledi. Ayrýca toplantýda Albaraka Türk�e yaptýðý
maddî ve manevî katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi verildi.

Þ



9BEREKET

lbaraka Türk�ün finansman desteði saðladýðý ve Sakarya
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yürütülen �Doruk Kent
Toplu Konut Projesi�nin inþaasýna Haziran ayý baþýnda

ilk bloklarýn temellerinin atýlmasý ile birlikte baþlandý. Adapazarý�nda
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile TOKÝ Konutlarýnýn da yer aldýðý
Korucuk bölgesinde inþaa edilen proje kapsamýnda 55, 75, 100 ve
120 m2�den oluþan dört farklý tipte toplam 3.000 adet konut üretilecek.
Haziran 2008�in baþýnda inþaasýna baþlanan birinci etap sonunda
1.000 adet konutun bir buçuk yýlda alýcýlara teslim edileceði projede

toplam 150 adet 55 m2, 2.000 adet 75 m2, 700 adet 100 m2 ve
150 adet 120 m2 olmak üzere 3.000 konut inþaa edileceði bildirildi.
Satýþ fiyatý 55 m2�lerde 31.000 YTL�den, 120 m2�lerde ise 75.000
YTL�den baþlayan konutlarýn, beþ katlý ve depreme dayanýklý tünel
kalýp sistemi ile üretildiði belirtiliyor.
Uzun vade, cazip seçenekler
Sakarya Büyükþehir Belediyesi�nin hasýlat paylaþým esasýna dayalý
olarak yürüttüðü projede ihaleyi kazanan inþaat firmasý, inþaa edilecek
konutlarý satýn alacak müþterilerine finansman saðlamak amacýyla
Albaraka Türk ile anlaþtý. Yapýlan anlaþma çerçevesinde, proje
kapsamýnda inþa edilecek ve talepte bulunan alýcýlara satýþý
gerçekleþtirilecek konutlarda Albaraka Türk uzun vade imkânlarý,
piyasa koþullarýnýn altýnda cazip aylýk kâr oranlarý ve müþteriye özel
geri ödeme planý seçenekleri ile Konut Finansmaný saðlýyor. Konutlarýn
satýþlarý 2 Haziran 2008 tarihinde Sakarya Büyükþehir Belediyesi
bahçesinde özel olarak kurulan Doruk Kent Konutlarý Satýþ Ofisinde
baþlandý. Bununla birlikte, Albaraka Türk�ün satýþ ofisinde görevlendirmiþ
olduðu personeli vasýtasýyla konut finansmaný kullanmayý düþünen
alýcýlarýn da bilgilendirildiði ifade edildi.

Albaraka Türk ve
Sakarya Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan
yürütülen "Doruk
Kent Toplu Konut
Projesi"nin inþaasýna
Haziran 2008�de
baþlandý.

A

DORUK KENT KONUTLARINA
ALBARAKA TÜRK�TEN FÝNANSMAN DESTEÐÝ

aðdaþ bir yaþamýn gereklerini birarada sunan, �Dört Mevsim Bahar� konseptiyle Türkiye�nin en büyük konut projelerinden biri Ankara�da
hayata geçiriliyor.
ATM Yapým A.Þ. ile Albaraka Türk�ün iþbirliðinde gerçekleþen proje Ankara Yenimahalle�de hayata geçiyor. 237 bin metrekare alan
üzerinde projelendirilen, 22 blok ve 1244 konuttan oluþacak olan Nevbahar Konutlarý�nda; alýþveriþ merkezi, özel eðitim kompleksi,
özel hastane, yurt ve benzin istasyonu bulunmaktadýr. Nevbahar projesi, geliþen ve büyüyen Ankara için önemli bir konut projesi olarak

göze çarpýyor.

NEVBAHAR PROJESÝNE ALBARAKA TÜRK KATKISI

Ç



KATILIM BANKACILIÐI
ATILIMIN EÞÝÐÝNDE

TÜRKÝYE KATILIM BANKALARI BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERÝ

OSMAN AKYÜZ:
TÜRKÝYE KATILIM BANKALARI BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERÝ

OSMAN AKYÜZ:

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, 1985’den 2005’e kadar geçen sürenin sektör için kuru-
luş dönemi olduğunu belirterek asıl gelişmenin bundan sonra yaşanacağını vurguladı. Osman Akyüz, sektörün yüzde 5
seviyesinde olan toplam büyüklüğünün 2015’e kadar yüzde 10’a çıkacağını söyledi.



Türkiye'de 1985 yýlýnda temelleri atý-
lan katýlým bankacýlýðý artan bir hýz-
la geliþmesini sürdürüyor. Her türlü

olumsuzluða raðmen 2008 yılının ilk 7
ayında yüzde 20'ye varan oranda büyüme
kaydeden sektörün asýl atýlýmý bundan
sonra yapacaðý belirtiliyor. Baþlangýcýn-
dan bu yana sektörün içinde yer alan ve
hemen hemen her kademesinde çalýþarak
genel müdürlük de yapan Osman Akyüz,
2002'de emekli olduktan sonra da eski
adýyla Özel Finans Kurumlarý Birliði yeni
adýyla Türkiye Katýlým Bankalarý Birliði
Genel Sekreterliðini üstlendi. Sektörün
tarihine tanýklýk yapan Osman Akyüz,
1985'den 2005'e kadar geçen süreyi sek-
tör için 'kuruluþ dönemi' olarak tanýmlýyor
ve 2005'ten sonra sektörün yükseliþ dö-
nemine geçtiðini vurguluyor. Sektörün
yüzde 5 seviyesinde olan toplam büyük-
lüðünün 2015'e kadar yüzde 10'a çýkaca-
ðýný ifade eden Osman Akyüz'e sektörün
dününü, bugününü ve yarýnýný sorduk.

KKaattýýllýýmm bbaannkkaaccýýllýýððýý nnee zzaammaann vvee nnaa--
ssýýll oorrttaayyaa ççýýkkttýý??

Bu model, baþlangýçta bizim de yete-
rince bilmediðimiz bir alandý. Zaten dün-
yada da yeni bir uygulamaydý. 1970'lerde
körfez kökenli olarak baþlayan bir banka-
cýlýk, finansman denemesi olan bu mode-
lin esasýný, 'Faizsiz olarak bankacýlýk ya-
pabilir miyiz?' anlayýþý oluþturuyordu.

Müslümanlarýn çoðunluk ve azýnlýk
olarak yaþadýklarý dünyanýn deðiþik yerle-
rinde finans kuruluþu, yatýrým þirketi ve
banka gibi deðiþik adlarla faaliyete geçtiler.

Ýlk bariz örneði de Ýslam Kalkýnma
Bankasý'dýr (ÝKB). ÝKB, faizsiz esasa göre
Ýslam ülkelerinin kalkýnmasýný saðlamak
üzere ortaklaþa kurulmuþ milletlerarasý
bir banka. Ýslam Konferansý'na (ÝK) üye
Müslüman ülkelerin ortaklýðýnda kurul-
muþ olup Türkiye de bu bankanýn ortakla-
rýndandır.

Daha sonra bu banka, dünyanýn deði-
þik yerlerinde faizsiz bankacýlýðýn oluþu-
muna hem mevzuat desteði hem manevî
destek hem de finansman desteði saðla-
mýþtýr. Albaraka Türk ve Kuveyt Türk'e ol-

duðu gibi kurulan bankalara belli bir
oranda ortak olmuþtur.

Bugün bu esasa göre çalýþan dünyada
200'ün üzerinde banka ve finans kuruluþu
var. Bunlarýn 700 milyar dolarýn üzerinde
bir aktifi oluþmuþ durumda. Yýlda ortala-
ma dolar bazýnda 15-20 oranýnda büyü-
me trendine sahipler.

OOssmmaannllýý''ddaakkii ppaarraa vvaakkýýffllaarrýý bbuu ttüürrüünn
iillkk öörrnneekklleerrii oollaarraakk kkaabbuull eeddiilleebbiilliirr mmii??

Bankacýlýk; sanayi devrimiyle ortaya
çýkan bir oluþum. Bankacýlýðýn geliþimi
daha çok batýda olmuþ, sanayi geliþmedi-
ði için bugünkü anlamda Ýslam toplumla-
rýnda bir uygulama olmamýþtýr. Para vakýf-
larý ve benzeri uygulamalarla ihtiyaçlar
giderilmiþ, ancak bugünkü modern an-
lamda bir bankacýlýk olmamýþtýr.

Bir ekonomide, banka ve finans kuru-
luþu yoksa o ekonominin saðlýklý bir zemin
oluþturmasý mümkün deðildir. Çünkü ban-
ka, yatýrýmcý ile tasarruf sahibi arasýndaki
aracýlýk iþlemini yapýyor. Bu iþlem, bugü-
nün vazgeçilmez hizmetlerinden biridir.

TTüürrkkiiyyee''ddee nnee zzaammaann nnaassýýll bbaaþþllaaddýý??
Katýlým Bankacýlýðý, diðer bir adýyla

faizsiz bankacýlýk Türkiye'de 1985'te fiilen
baþladý. Özel Finans Kurumlarý (ÖFK)

adýyla sektöre baþlangýçta Ortadoðu, Kör-

fez sermayeli iki tane finans kuruluþu gel-

di: Faisal Finans Kurumu ve Albaraka

Hayatýn Provasý Yok!

"Gençlere tavsiyem: Çok çalýþma-

lýlar ve stresten uzak durmalýlar. Ben

önceden bazý hadiseler karþýsýnda

gereðinden fazla tepkisel olmuþum

ve gerilmiþim. Biraz daha sakin ve

soðukkanlý olabilirdim. Bütün bun-

larý saðlýk problemi yaþadýktan son-

ra anladým. Hayatýn provasý yok.

Bu zamanda belli bir lisaný bilme-

yen bir insanýn belli bir seviyeyi ya-

kalamasý mümkün deðil. Lisaný biz

üniversiteden sonra öðrenmeye

gayret ettik. O da insana zaman kay-

bettiriyor. Þimdi o imkânlar memle-

kette daha çok. Bu fýrsatlarý ve tek-

nolojiyi iyi kullanmak gerekir."



Türk Özel Finans Kurumu… Daha sonra
1989'da Kuveyt Türk Evkaf Finans Kuru-
mu, bunu takiben de Anadolu Finans Ku-
rumu, Ýhlas Finans Kurumu ve Asya Fi-
nans Kurumu kurularak sektördeki kurum
sayýsý altýya kadar çýktý.

Ýlk 15-20 yýl bu iþi hayata geçirme
gayreti içinde olduk. Bu iþin teorik yanýyla
pratik tarafýný aynileþtirme çabasý verdik.
Yaptýðýmýz iþ bankacýlýktý, ancak farklý ku-
rallara dayalý bir bankacýlýktý. Halktan kay-
nak toplamada ve o kaynaðýn ekonomiye
kullandýrýlmasýnda farklý mekanizmalarý
kullanan bir bankacýlýktý. Türkiye bu meka-
nizma ve prensiplerle ilk defa tanýþýyordu.
Bir uygulama örneði yoktu. Dünyanýn fark-
lý ülkelerinde farklý uygulamalar vardý, fa-
kat bizim yapýmýza uygun deðildi. Türki-
ye'de sermaye birikimi olmadýðý için kü-
çük sermayeleri toplayýp onu kullandýr-
mak gerekiyordu. Bunu kaðýt üzerinden
uygulamaya geçirmek öyle kolay deðildi.

1999 yýlýna kadar bu kurumlar, “Özel
Finans Kurumlarý” olarak tanýmlandýlar.
Bankacýlýk mevzuatýnýn dýþýnda ayrý bir
mevzuatlarý vardý. 1999'dan sonra bankacý-
lýk kapsamýna alýndý. Geçen 23 yýlda Türki-
ye bir çok ekonomik krizler yaþadý.
2001'deki bir yol kazasý (Ýhlas Finans Kuru-
mu) hariç, krizlerden bu kurumlar kendi
performanslarýyla ve iç dinamikleri saye-
sinde çýkabildiler. Ýhlas Finans olayý, tasar-
ruflar için hiçbir güvencenin olmamasý
(ayný dönemde mevduat bankalarýnda yüz-
de yüz devlet güvencesi vardý) ve 2001
krizi gibi üç çapraz ateþ ortasýnda kalmamý-

za raðmen bu badireyi çok þükür atlattýk.

O yol kazasý da ruhsat verilmemesi
gerekenlere ruhsat verilmesi, yeterli de-
netim yapýlmamasý ya da denetim rapor-
larýnýn gereklerinin siyasi otorite tarafýn-
dan yerine getirilmemesi ve ruhsata za-
manýnda müdahale edilmemesinden kay-
naklanmýþtýr. Hiçbir vebalimiz olmadýðý
halde bu faturayý da sektör olarak biz öde-
mek durumunda kaldýk. Buna raðmen

model Türkiye'de batmamýþtýr. Devletten
bir kuruþ yardým almadan kendi gücü-
müzle krizi atlattık. O zaman bize en bü-
yük desteði müþterilerimiz vermiþtir. O
süreç 6 ay sürdü ki, o zaman diliminin ta-
rihi mutlaka yazýlmalý. Bizim için çok bü-
yük bir deneyim oldu. Daha sonra oluþtu-
rulan Güvence Fonu, sisteme güveni ar-
týrmýþtýr. TMSF güvence, BDDK ise dü-
zenleme ve denetim anlamýnda sürece
katýlmýþtýr. Bu altyapýnýn oluþturulmasýna
katkýsý olan kamu görevlilerine müteþek-
kiriz.

Yaklaþýk 20 yýllýk süreç, kurumsal alt-
yapý oluþturma, insan kaynaðýnýn yetiþti-
rilmesi ve müesseselerin kurulmasý dö-
nemi olmuþtur. Türkiye'de sistem kendi
rüþtünü ispatladý ve kendi kurallarýný
oluþturdu.

KKaattýýllýýmm BBaannkkaaccýýllýýððýý''nnaa ggeeççiiþþ nnee zzaa--
mmaann, nnaassýýll oolldduu??

Kasým 2005'te ismimizin Özel Finans
Kurumu yerine Katýlým Bankacýlýðý þeklin-
de deðiþtirilmesi için o zamanki adýmýzla
Özel Finans Kurumlarý Birliði olarak banka-
cýlýk otoritesi olan BDDK'ya teklif verdik.
Böylelikle bu tür bankacýlýðýn nerede oldu-
ðu hukuki olarak tespit edildi. Þu anda Tür-
kiye'deki mevzuata göre mevduat, kalkýn-
ma ve yatýrým ile katýlým olmak üzere üç tür
bankacýlýk var. Bunlarýn hepsi banka, ancak
hepsinin kaynak oluþturma ve bunu kullan-
dýrma yöntemi farklý. Dolayýsýyla biz baþ-
langýçtaki farklýlýðýmýzý aynen koruyoruz.
Sonuçta biz kaynaðý yine kâr-zarar esasýna
göre oluþturuyoruz. En önemli farklýlýðý-

Niçin Zarar Etmiyoruz?

“Her türlü ticari iþlemde esas

olan kâr elde etmektir. Bu süreçte

istisnai olarak zarar da edilebilir. Bu

iþlemlerde çok düþük ihtimal ol-

makla birlikte zarar etmek de vardýr.

23 yýllýk tarihimizde neden

zarar açýklamadýk? Çünkü biz

farklý vadelerde topladýðýmýz

kaynaðý bir havuzda biriktiriyo-

ruz ve bunu farklý firmalara fon

olarak kullandýrýyoruz. Bu fir-

malardan batan da oluyor, zarar

eden de oluyor. Böyle durum-

larda zararý da paylaþýyoruz ve

sonuçta katýlým sahipleri 100

lira kâr edecekken 90 lira elde

etmiþ oluyor.



mýz, topladýðýmýz kaynaða sabit bir getiri
taahhüt etmememizdir.

Katýlým Bankacýlýðý isminin bize ilave
bir katkýsý oldu. Artýk Türkiye'de faizsiz ban-
kacýlýðýn ne olduðu ve ne yapabileceði ko-
nusu anlaþýldý. Eskiden biz bunu ifade et-
mek için çok zaman harcýyorduk. Teminat
mektubumuz kabul edilmiyordu, akreditif
açtýrmýyorlardý. Özellikle yabancý banka-
lar, “Ben anlamam finans kurumundan…
Bu banka mýdýr, ne tür bir finans kuruluþu-
dur, factoringci midir?” gibi yakýnmalarda
bulunuyorlardý. Þimdi banka deyince algý
açýsýndan bir problem yaþamýyoruz.

YYeennii ddöönneemmii nnaassýýll ttaannýýmmllýýyyoorrssuunnuuzz??
2005 senesine kadar olan süreci Fa-

izsiz Katýlým Bankacýlýðý'nýn Türkiye'deki
kuruluþ dönemi olarak kabul edebiliriz.
2005'ten sonrasýný ise ülke geneline ya-
yýlma, müesseseleþme ve büyüme sü-
recinin baþlangýcý olarak deðerlendiri-
yoruz.

Türkiye'de bankacýlýk sektöründe de
yüzde 10 gibi bir paya ulaþma hedefimiz
var. Þu anda bankacýlýk sektöründe topla-
nan fonlarda yüzde 4.3, kullandýrýlan kre-
dilerde 5.4, toplam aktifte yüzde 3.6, öz-
varlýkta ise yüzde 4'e gelen bir büyüklüðe
ulaþtýk. Ortalama yüzde 5 olarak kabul
edilebilecek toplamdaki bu büyüklüðü-
müzü 2015 yýlýna kadar yüzde 10'a çýkar-
mayý hedefliyoruz. Son birkaç yýldaki bü-
yüme ivmemiz bize bu modelin kendi
ayaðý üzerine durduðunu ve kâr üretmeye
baþladýðýný gösteriyor. 2001 krizinden
sonra bizim toplam aktif büyüklüðümüz
1.1 milyar dolardý. Aradan geçen 6-7 yýl-
da 20 milyar dolara çýktý.

Son 7 ayda toplanan fonlar ve toplam
aktifler YTL olarak yüzde 18 arttý. Kullan-
dýrýlan kredilerde ise yüzde 21 artýþ var.
Þube sayýsý da yüzde 14 oranýnda büyüdü.
Yani reel büyüme sektörde devam ediyor.
Katýlým Bankalarý için yýlýn ikinci yarýsýnýn
çok daha iyi olacaðý düþüncesindeyim.

Model Türkiye'de dünyadan daha hýzlý
büyüyor. Çünkü Türkiye'de potansiyel var.
Türkiye 650 milyar dolar milli gelir üretiyor.
Avrupa Birliði ülkelerinde bankacýlýk sektö-
rünün hacmi, milli gelirin en az üç katý se-

viyesinde. Türkiye'de bankacýlýk sektörünün
toplam büyüklüðü ise Mayýs'08 itibariyle
630 milyar YTL. Dolayýsýyla sanayileþmiþ
büyük bir ülke olan Türkiye'de bankacýlýk
açýsýndan büyük potansiyel var. Türkiye'de
50 tane banka var. 13'ü kalkýnma ve yatýrým
bankasý. Bunlarýn toplamýnýn büyüklüðü
Katýlým Bankalarý'ndan daha düþük. 33
mevduat, 4 tane de katýlým bankasý var.

Biz Türkiye'de Katýlým Bankalarý için bir
pazar olduðunu ve bunun büyütülmesi ge-
rektiðini düþünüyoruz. Bu mevduat banka-
larýndan pay çalmak yerine sistemin büyü-
tülmesi þeklinde olacak. Bizim hedef kitle-
mizin hâlâ bankacýlýk sistemi ile tanýþma-
dýðýný ve barýþýk olmadýðýný düþünüyoruz.

Bu kesimleri de bankacýlýkla tanýþtýra-
rak sektörü büyüteceðimize inanýyoruz. Bu
iþin bir kaynak toplama, bir de kullandýr-
ma tarafý var. Kaynak kullandýrdýklarýmýz
da büyüyor ve onlardan bize yeni kaynak-
lar geliyor.

KKaattýýllýýmm BBaannkkaaccýýllýýððýýnnddaa yyeennii lliissaannss
vveerriilliirr mmii??

Þu anda sektörde 4 kuruluþ var. 5. ve
6. lisans verilir mi, bilmiyorum; ancak
benim gönlüm istiyor. Sektörde 6-7 tane
kuruluþ olmalý. Resmi otorite þu anda li-
sans vermiyor, fakat lisans sýnýrlamasý
da yok. Yeni aktörler piyasaya girebilir.
Yurtdýþýndan bu iþe istekliler var. Özel-
likle körfez bölgesinden ilgileniyorlar.
Þu anda somut bir þey yok, ancak paza-
rý soruþturan Dubaili ve Katarlýlar var.

B Planýyla Maliyeci Oldu

2002’de emekli olan Osman
Akyüz, “Sağlığımız olduğu sürece
hizmet üretmeyi sürdüreceğiz”
anlayışıyla çalışmaya devam edi-
yor. Vali ve kaymakam olmak ister-
ken iş garantisi için B planıyla
maliyeye geçen Akyüz’ün biyogra-
fisi kendi dilinden şöyle: “1954
Trabzon doğumluyum. 1959’da
İzmit’in Maşukiye beldesine göç
etmişiz. Ancak oradaki akrabaları-
mızdan dolayı hâlâ Karadeniz ile
ilişkimiz var. 1977’de Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’nden mezun oldum. 1978’den
sonra 5.5 yıl Maliye Bakanlığı’nda
hesap uzmanı olarak görev yaptım.

Gelen teklif üzerine 1983’de
STFA Holding Grubu’na geçtim.
STFA’daki mali denetmen ve
danışmanlık görevinden sonra
1985’te Albaraka Türk ailesine
katıldım. Albaraka Türk’te hemen
hemen her kademede çalıştım. 6
yıl da genel müdürlük yaptım.
2002’de bir sağlık problemi yaşa-
yınca makas değiştirerek emekli
oldum. Emekli olduktan bu yana
hem Birliğimizin (Katılım Bankaları
Birliği) genel sekreterliğini yapıyo-
rum hem de Albaraka Türk’te yöne-
tim kurulu üyesi olarak hizmet üret-
meye devam ediyorum.

Şu anda gözlemleyen, yol–yön-
tem oluşturan bir konumdayım.
Daha çok okuyorum, düşünüyo-
rum, tartışıyorum. Bu ülke bize çok
şey verdi. Sağlığımız olduğu süre-
ce hizmet üretmeyi sürdüreceğiz.”



GÜZEL ÝNSAN YETÝÞTÝRMEYE ADANMIÞ BÝR ÖMRÜN HÝKÂYESÝ

SABAHATTÝN ZAÝM
Hocalarýn hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 1926 yýlýnda Makedonya'nýn Ýþtip kasabasýnda doðdu. Ailesi ile birlik-

te 1934'te Ýstanbul'a göç etti. Yüksek öðrenimini Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýdari Þube kýsmýnda (1947) ta-
mamladý. 1953 yılında Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü'nde asistan oldu ve tam 40 yýl ara-
lýksýz olarak bu üniversitede doktor, doçent, profesör ve kürsü baþkaný olarak görev yaptý. Suudi Arabistan'daki Melik
Abdülaziz Üniversitesi'nde misafir öðretim üyesi, Sakarya Üniversitesi''nde de Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nin ku-
rucu dekaný olan Zaim, 1998 yýlýnda emekli olarak yarým asýrlýk akademik hayatýný tamamladý. Zaim, 1998-2000 yýlla-
rýnda da YÖK üyeliði yaptý. Çalýþtýðý süre boyunca binlerce öðrenci ve bilim adamý yetiþtiren ve bu nedenle hocalarýn
hocasý olarak anýlan Prof. Zaim'in akademi ve fikir dünyasýndaki ünü tüm dünyaya yayýlmýþ bulunuyor.



Baþta Cumhurbaþkaný Abdullah

Gül olmak üzere baþarýlý yüzlerce

öðrenci yetiþtiren 'Hocalarýn Hocasý'

Sabahattin Zaim, kendi tabiriyle

"Güzel Ýnsan" yetiþtirmeye adanmýþ

hayatýný "Bir Ömrün Hikâyesi" isimli

yirminci ve son kitabýnda anlatýyor.
Sabahattin Zaim 1926-2007/Bir Öm-

rün Hikâyesi kitabý, Prof. Sabahattin Za-
im'in 20. ve son kitabý. Lenf kanserinden
hastanede tedavi gördüðü zaman dahi ki-
tapla ilgili çalýþmalarý takip eden Zaim
Hoca’nýn, uzun yýllar üzerine çalýþtýðý ki-
tabýn adýný koyamadan ebediyete intikal
etmesi bu eseri daha da anlamlý kýlýyor.
1985 yýlýndan hocanýn vefatýna kadar öð-
rencisi olan ve kendi deyimiyle onun öð-
renciliðini hâlâ sürdüren Prof. Dr. Sedat
Murat, kitabýn hazýrlýk aþamasýný þöyle
anlatýyor: "2003 yýlýnýn Mart ayýnda çalýþ-
malara baþladýk. Hocamýz, her hafta cuma
namazýndan sonra bize vakit ayýrarak ha-
yatýný anlatmaya baþladý. Profesyonel bir
ekip görüntü kaydý yaptý. Sabahattin Ho-
ca’nýn çok geniþ bir bilgi birikimi ve arþi-
vi vardý. Her hafta hazýrlanýr, dosyalarýyla
gelir ve bizim soru sormamýza bile fýrsat
vermeyecek þekilde her þeyi anlatýrdý."
Geçmiþteki izlerini sürmeye ve þeceresini
araþtýrmaya özel meraký olan Sabahattin
Hoca kitabýn çocukluk, kaymakamlýk ve
akademik hayata giriþ adlý bölümünde ai-
lesinin köklerini ve Türkiye'ye geliþ ma-
ceralarýný ayrýntýlý olarak anlatýyor. Kitabýn
akademik hayat, sosyal faaliyetler ve iz
býrakan þahsiyetler baþlýklý ikinci bölüm-
de Sabahhattin Zaim çalýþtýðý kuruluþlar-
dan, katkýsý olduðu vakýflara ve dönemin
önemli isimleriyle ilgili özel anýlara yer
veriyor. Ýþaret Yayýnlarý'ndan çýkan kitap,
yakýn tarihin aynasý niteliðini taþýyor.

Üniversitelerin insan yetiþtirme mü-
esseseleri olduðuna inanan ve selektif
eðitimin her zaman çok önemli olduðunu
vurgulayan Prof. Dr. Zaim, her devletin 5-
10 kiþi tarafýndan yönetildiðini bu neden-
le de ''insan yetiþtirmenin'' her þeyden
önemli olduðunu açýklýyordu.

ÝÝssllaamm EEkkoonnoommiissii AAllaannýýnnddaa
ÖÖddüülllleerr AAllddýý

Özellikle ''Ýslam Ekonomisi'' üzerine
yaptýðý teorik çalýþmalarý sebebiyle pek
çok ödül alan Prof. Dr. Zaim, Ýstanbul
Üniversitesi (ÝÜ) Ýktisat Fakültesi'nde gö-
rev yaptýðý sýrada ayný zamanda Milli Türk
Talebe Birliði'nde (MTTB) ''Sosyal Ýþler
Baþkanlýðý'' görevini yürütüyordu. Üniver-
siteden öðrencileriyle MTTB'de görüþtü-
ðünü ve dernek çatýsý altýnda iktisat kon-
feranslarý verdiðini anlatan Prof. Dr. Zaim,
''Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý
olanýdýr'' sözünü hayatýna ilke edindiðini
her gittiði yerde açýklýyordu.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim, kurucu de-
kan olarak görev yaptýðý Sakarya Üniversi-
tesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülte-
si'nden 1998 yýlýnda emekli oldu, ancak
ilimle uðraþmayý býrakmadý.

EEmmeekklliilliiððiinnddee ddee BBooþþ
DDuurrmmaaddýý

Emeklilik yýllarýný ''okuyorum, yazýyo-
rum ve konuþuyorum'' þeklinde deðerlen-
dirdiðini anlatan Zaim, emekliliðini konfe-
rans vererek, öðrenci yetiþtirerek, yurt içi
ve yurt dýþýndaki sosyal ve kültürel etkin-
liklere katýlarak deðerlendirdiðini kaydetti.

Evinde aðýrladýðý öðrencileriyle görüþ
alýþveriþinde bulunduðunu dile getiren
Prof. Dr. Zaim, ayrýca Deniz Feneri Derne-
ði'nin gönüllüsü olarak da özellikle Bal-
kanlar'a yönelik yapýlan çalýþmalarý bizzat
yerinde gidip görüyordu.

Doðduðu Ýþtip'e 72 yýl aradan sonra
ilk defa geçen yýl Deniz Feneri Derne-
ði'nin yaptýrdýðý ''Hamidiye Medresesi''nin
açýlýþý için giden Prof. Dr. Zaim, son ola-
rak 17 Eylül’de Bosna-Hersek'te yaptýrýlan
Cemil Biyedç Üniversitesi'nin açýlýþýna
katýlmýþ ve burada gördüðü manzara kar-
þýsýnda duygulu anlar yaþamýþtý. Prof. Dr.
Zaim, ayný zamanda Uluslararasý Sarayo-
va Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak
da 2003-2004 yýllarýnda görev yapmýþtý.

Katýlým Bankacýlýðý’ndaki
En Mühim Mesele

Prof. Zaim'in bir araya getirilme-
miþ, farklý yerlerde daðýnýk olarak
neþredilmiþ pek çok makale ve tebli-
ði, yine Ýþaret Yayýnlarý tarafýndan
uzun ve titiz bir çalýþma neticesinde
toplam 1.700 sayfayý bulan üç ciltlik
bir eser olarak yayýnlanmýþtý. "Türki-
ye'nin Yirminci Yüzyýlý" adýný taþýyan
eserde, iþçi- iþveren kavgalarýndan
vakýflara, faizsiz bankacýlýktan yaþa-
nan ekonomik krizlerin analizine kadar
100'e yakýn konu baþlýðý yer alýyor.

1. ciltteki, "Ýslâm Bankacýlýðý, kâr
ortaklýðýna dayanýr" baþlýklý bölümde
katýlým bankacýlýðýnýn nereden nereye
geldiði konusunda ilgi çekici þu ifa-
deler yer alýyor: "Müessese olarak bir
baþka güçlük insan meselesinde orta-
ya çýkmaktadýr; idareci bulma güçlü-
ðü. Zira bu tip bir modelle teknik bil-
gisi olan, Ýslâmiyeti iyi bilen, Ýslâmýn
iktisadi zihniyetini iyice hazmetmiþ,
bu yolda ve bu dava uðrunda idealist
bir þekilde, bir müteþebbis gibi, ken-
di hususi iþinde çalýþýr gibi gayret
gösteren insanlara ihtiyaç vardýr. Batý
modeli bankacýlýktan yetiþmiþ ele-
manlarýn bu tipe döndürülmesi kolay
olmamaktadýr. Kýbrýs'ta açýlan Millet-
lerarasý Ýslam Bankacýlýðý ve Ýslam ik-
tisadi Araþtýrma Enstitüsü bu gaye ile
kurulmuþtu ve Ýslam bankalarýna ele-
man yetiþtirmeye çalýþýyordu.

Þu halde en mühim mesele, Ýslam
bankalarýna uygun idareci tipini yetiþ-
tirmektedir. Bunun için hazýrda ele-
man da mevcut deðildir. Bankayý ku-
rarken, birlikte ve hatta daha önceden
idareci kadroyu yetiþtirmek lüzumu
ortaya çýkmaktadýr."



Yeryüzü Doktorlarý, aralarýnda Türk
doktorlarýnýn da bulunduðu, yurtdýþýnda
yaþayan bir grup Müslüman hayýrsever
doktor ve saðlýk elemaný tarafýndan Ni-
san 2000’de Ýngiltere'de kurulan DOC-
TORS WORLDWIDE'ýn tek resmi þubesi
olarak dünya çapýndaki faaliyetlerini Tür-
kiye'den yürütüyor. Yeryüzü Doktorlarý
Türkiye Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný da
Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman yapýyor. Hay-

darpaþa Numune Hastanesi Üroloji Þef-
liði görevi yanýnda bir çok projede görev
üstlenen bir gönüllü olan Prof. Dr. M. Ýh-
san Karaman, ayný anda bir çok projeye
yetiþebilmenin sýrrýný þöyle açýklýyor:
"Bir felaket olduðunda müsait olanlarýn
katýlabileceðini hemen maille bildiriyo-
ruz. Ben de senede en az iki kez (haftalık
- 10 günlük) organizasyona katýlýyorum.
Yýllýk iznimizin bir kýsmýný diðerleri gibi

bu þekilde kullanýyoruz. Siz bir þeyler
yapmak isteyince Allah vakti bereketlen-
diriyor."

İİnnggiilltteerree''ddeekkii YYöönneettiicciissii ddee TTüürrkk

Günde 5 saat uyuyabildiðini ve mail-
lerine saat 12:00'den sonra bakabildiðini
ifade eden Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman,
Yeryüzü Doktorlarý ile ilgili merak edilen-
leri þöyle cevapladý:

TATÝL YERÝNE AFRÝKA’YA
AMELÝYATA GÝDÝYORLAR

“Merkezi Ýngiltere'de bulunan ve Türkler tarafýndan yönetilen Yeryüzü Doktorlarý'nýn dünya çapýndaki
yaklaþýk 2 bin saðlýk çalýþaný, yýllýk tatillerinin bir kýsmýný Afrika'da ameliyat yaparak geçiriyor.”



YYeerryyüüzzüü DDookkttoorrllaarrýý hhaannggii iihhttiiyyaaççttaann
kkuurruulldduu??

Yeryüzünün neresinde, temel týbbî
bakým ve saðlýk ihtiyaçlarýndan mahrum
bir insan; bir hasta, bir sakat, bir felaket-
zede, bir mazlum, bir maðdur varsa, bu-
nun acýsýný yüreðinde hisseden, bunun
sorumluluðunu idrak eden bir grup gönül
adamýdýr Doctors Worldwide'a vücut ve-
renler. Doctors Worldwide, din, dil, ýrk,
etnik köken, milliyet ayýrt etmeden, yer-
yüzünün tüm sakinlerine týbbî ve insanî
yardým götürmeyi hedef edinmiþtir. Slo-
ganýmýz þudur: "Yeryüzü Doktorlarý: Orada
ve heryerde!"

Uluslararasý yardým hizmetlerini daha
kolay ve bürokratik engellere takýlmadan
yapabilmek amacýyla, Ýngiltere'de resmi
hayýr kurumu olarak tescili yapýlan Doc-
tors Worldwide, doðal olarak, Ýngilte-
re'den denizaþýrý bölgelere kalkýnma ve
geliþme yardýmlarý yapan sivil toplum ku-
ruluþlarýnýn birliðine de (BOND) üye ol-
muþtur. Ayrýca, Doctors Worldwide, Ulus-
lararasý Kýzýlhaç ve Kýzýlay derneklerinin
acil yardýmda uyulmasý gereken kurallar
bildirgesine (International Red Cross and
Red Crescent Movement ve NGO's In Di-

saster Relief) de imza koymuþtur. Bu ku-
rum, devletlerden baðýmsýz bir uluslara-
rasý birliktir ve bütün Kýzýlay dernekleri
(Türkiye Kýzýlay Derneði de dahil) bunun
üyesidir. Doctors Worldwide'ýn resmi ör-
gütlenmesini tamamladýðý diðer ülkeler
ABD ve Türkiye'dir.

Doctors Worldwide'ýn Manchester'da-
ki merkez ofisinin baþýnda, Genel Direktör
olarak, ülkemizden Dr. Kani Torun bulun-
maktadýr.

KKuurruuccuullaarr bbüüttüünnüüyyllee ddookkttoorr mmuu vvee
nnaassýýll zzaammaann aayyýýrraabbiilliiyyoorrssuunnuuzz??

Kurucular kurulumuzda dört doktor ve
bir eczacý var. Zaten, gönüllü çalýþanlar ve
katkýda bulunanlar arasýnda da doktorlar
yanýnda eczacý, diþ hekimi gibi saðlýk or-
dusu mensuplarý rol alýyor. Yönetim kad-
rosu, profesyonel olarak mesleklerini sür-
dürürken, bir yandan da boþ vakitlerini
amatörce bu hizmetlere ayýrýyorlar. Yurt-
dýþý görevler için, yýllýk izinlerinin bir kýs-
mýný kullanýyorlar.

Sonuçta muhtaç insanlarýn duasýný
almak ve sevap kazanmak için bütün bu
fedakârlýklara deðiyor.

Üç Temel Alanda Hizmet
Veriyor

Bugüne kadar dört kýtada 20 kadar
ülkeye týbbî ve insanî yardým
ulaþtýran Yeryüzü Doktorlarý'nýn
faaliyetlerini aþaðýdaki gibi üç te-
mel alanda özetlemek mümkün:

1. Acil týbbî ve insanî yardým:
Ýster insan, ister tabiat kaynaklý ol-
sun felaket durumlarýnda, kýsa va-
deli acil müdahale, yardým ve teda-
vi hizmetleri.

2. Uzun vadeli kalýcý saðlýk hiz-
metleri: Yetersiz hijyen, kötü hayat
þartlarý, fakirlik, açlýk, kýtlýk gibi ne-
denlerle geliþebilecek hastalýk ve
salgýnlarýn önlenmesi amacýyla,
geniþletilmiþ týbbî yardým ve bakým
hizmetleri.

3. Rehabilitasyon, yeniden ya-
pýlandýrma ve týbbî eðitim: Özel-
likle ülkenin veya bölgenin kendi
saðlýk çalýþanlarýný kapsayacak þe-
kilde, saðlýk sisteminin ve týbbi
hizmetlerin yeniden düzenlenmesi.



GGiiddeerrlleerrii nnaassýýll kkaarrþþýýllaannýýyyoorr??
Türkiye ve dünya ölçeðinde, insanî

ve týbbî yardým hizmetlerinde kullanýlan
maddî destek, gönüllülerin ve hayýrse-
verlerin nakdi ve ayni yardýmlarýyla sað-
lanmaktadýr. Saðlýk elemanlarý da, gö-
nüllü insan gücünü oluþturmaktadýr.
Ayrýca, birtakým projelerde partner ola-
rak çalýþtýðýmýz TÝKA, Deniz Feneri Der-
neði gibi bazý kuruluþlar da finans des-
teði saðlamaktadýr.

YYeennii hheeddeefflleerriinniizz nneelleerr??
Allah göstermesin ama, dünyamýz-

dan afet ve felaketler eksik olmuyor. Bu
durum devam ettikçe Yeryüzü Doktorlarý
"ORADA VE HERYERDE!" sloganýyla hiz-
metlerini sürdürecek. Yakýn zamanda Fi-
listin'deki insanî ve týbbî yardým projele-
rimizi hýzlandýrarak sürdüreceðiz. Kon-
go'da "umut köyleri" projemiz var. Ni-
jer'de kadýnlarýn önemli bir saðlýk sorunu
olan "fistül"lere baðlý sürekli idrar kaçýr-
maya yönelik tedavi projesi ile "göz nuru"
projesini devam ettiriyoruz. Deniz Feneri
Derneði ve Saðlýk Bakanlýðý iþbirliði ile
Sudan, Yemen, Afganistan, Keþmir, Eti-
yopya gibi bazý ihtiyaç sahibi ülkelerde
halk saðlýðýna yönelik projeler gerçek-

leþtirmeyi planlýyoruz. Ayrýca Makedon-
ya'da ve diðer Balkan ülkelerinde ana-
çocuk saðlýðýna yönelik projelerimiz ve
halen devam eden faaliyetlerimiz var.

Hayýrseverlerden talebimiz, www.yer-
yuzudoktorlari.org adresli sitemizden fa-
aliyetlerimizi takip ederek katký ve destek-
lerini sürdürmeleridir.

Dünya Çapýnda
Gönüllüsü Var

Prof.Dr. M.Ýhsan Karaman'ýn verdi-

ði bilgiye göre bürokrasiyle uðraþ-

mamak için üye sayýsýnýn artýrıl-

ması istenmiyor. Bu nedenle 'Gö-

nüllü saðlýk çalýþaný' olmak esas

alýnýyor. Resmi merkez Ýngiltere'de,

tek þube de Türkiye'de… Ancak

gönüllüler Guatemala'dan Hindis-

tan'a kadar dünyanýn her tarafýnda

var. Türkiye'de yaklaþýk 400 kayýtlý

gönüllü, dünyada ise bin 200 gö-

nüllü var ve sayýlarý süratle artýyor.
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Her dönem pazarlamaya yardımcı
yeni yönetim teknikleri ortaya çıkıyor.
1980’lerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY),
Re-engineering (yeniden yapılanma) gibi
yönetim teknikleri modaydı. 1990’lı yılla-
ra ise Benchmarking (kıyaslama), Core
Competencies (çekirdek işlere odaklan-
ma), ve stratejik planlama damgasını
vurdu. 2000’lerin başında yaşanan yeni
ekonomi rüzgârının etkisiyle, başlangıçta
e-ekonomiye dayalı teknikler gündeme
geldi; daha sonra e-ekonomi, yardımcı
pazarlama yönetim tekniklerinden birine

dönüştü. Asıl yoğunlaşma
CRM (müşteri ilişkileri
yönetimi), six sigma, deği-
şim ve üründe farklılaşma-
ya bırakmıştır. Şimdi bu
yönetim tekniklerini kulla-
narak, rekabet üstünlüğü
sağlayarak ayakta kalabil-
mek için neler yapabilece-
ğimizi birlikte ele alalım.

11.. FFıırrssaatt PPaayyıınnaa
OOddaakkllaannıınn

Şirketler sürekli “pazar
payına” odaklanmak yerine
“fırsat payına” odaklanma-
lıdır. Bütün şirketler hesap-
larını, bütçelerini yaparken
mevcut piyasa koşullarına
bakıp, pazardan aldıkları
payı en üst düzeye çıkar-
manın peşinde koşuyorlar.

Dolayısıyla, rekabet mevcut ürün ve hiz-
metler etrafında gelişiyor. Oysa biraz da
fırsatlara bakmak lazım. Bugün var olma-
yan ya da tam geliştirilmemiş ürünlerden
ne gibi fırsatlar çıkarılacağına, şirketlerin
ondan ne ölçüde pay alacağına yönelmek
gerekiyor. Eğer şirketiniz küresel bir dev
değilse buna mecbursunuz. Bugün ger-
çek şu ki; dünya giderek küresel devlerin
egemenliği altına giriyor. Raflarda eskiye
göre çok daha fazla ürün olması seçme
özgürlüğünün arttığını ve firmaların tüke-
ticinin beğenisini kazanmak adına çok

çaba harcadığını göstermiyor. Tam tersi-
ne, sayısı artan ürünler giderek daha az
sayıda firma tarafından üretiliyor; ve
tekelleşme, tekelleri müşteriyi daha iyi
anlamaya değil, küçük rakipleri ezme
yönünde motive ediyor. İsteyen herkes
üretebiliyor ama pazara giriş ve varoluş
maliyeti öyle hızlı yükseliyor ki, belli
ölçeğin altındakiler “iş” olarak kalıyorlar.
Bugün, Türkiye’ye gelen yabancı banka-
ların en büyük üstünlüğü, aktif büyüklük-
leri ve yönettikleri parasal güçtür. Hizmet
kalitesi, teknolojik yapıları ve insan kay-
nakları açısından bir üstünlükleri bulun-
mamaktadır. Sermaye yetersizliğinden,
dünya süper liginde yer alamayan ulusal
bankalarımızın ayakta kalabilmek için
yapmaları gereken iş, hizmette farklılık
oluşturmaya çalışmak ve fırsat payına
odaklanmaktır.

22.. TTeekk BBiirr FFaayyddaayyaa YYöönneelliinn
Pazarlamada marka vaadinizi belirler-

ken, tüketiciye, kolay anlaşılır ve kolay
kullanılır tek bir fayda sunun. Tekil ve
güçlü faydalar, karmaşanın içinden sıyrıl-
manıza ve zihinlerde daha güçlü bir yer
edinmenize yardımcı olur. 14’üncü yüzyıl
düşünürlerinden William of Ockham’ın,
günümüzün pazarlama dünyasının, şid-
detle ihtiyaç duyduğu bir önerisi var.
Ockham şöyle demiş; “Eğer aynı şeyi
açıklayan birbirleriyle rakip iki teori varsa,
insanlar basit olanı tercih ederler.” Bu

PAZARLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ
Pazarlamada marka vaadinizi belirlerken, tüketiciye, kolay anlaşılır ve kolay kullanılır tek bir fayda sunun.

Pazarlama Müdürü
İsmail KUZ



durum, pazarlama ve reklamlarda da
geçerlidir. Belli bir faydayı anlatmak için
seçtiğiniz açık ve basit yol, çoklukla müş-
terilerden çok daha yüksek bir geri dönüş
alır. Günümüz piyasalarında sizin ürünü-
nüzden başka binlerce ürün var. Bu yüz-
den tüketicilerin karmaşık bir kullanma
kılavuzuna veya zahmet gerektiren yeni
bir ürüne daha ihtiyacı yoktur. Ürünlerini-
zi kolay açılır, saklanır, kullanılır şekilde
tasarlamalısınız. Tercih edilmek için, kul-
lanıcıya getirdiğiniz yeni fayda kadar
getirdiğiniz yükü de hesaba katmalısınız.

33.. MMüüşştteerrii MMeerrkkeezzllii HHaarreekkeett
EEddiinn

Modern pazarlamanın en temel katkı-
larından biri, şirketlerin kendi organizas-
yonlarını ürün merkezli olmaktan pazar ve
müşteri merkezli olmaya yöneltmelerinin
önemini görmelerine yardımcı olmaktır.
1990’ların başında, ABD’de yapılan araş-
tırmada, şirket yönetim kurullarının top-
lantılarında müşteriye ayrılan zamanın
%10 civarında olduğu görülmüştür. Çoğu
toplantılar, rakamsal verilere boğulan, iç
problemlerle uğraşılan, müşteriye hiç yer
verilmeyen kısır görüşmelere dönüşmüş-
tür. Kitlesel pazarlamanın faydasının azal-
dığı günümüz dünyasında birebir pazarla-
ma birinci öncelikli yerini koruyor. Ancak
zaman içerisinde, meselenin sadece
pazarlamanın boyutu içinde kalırsa başa-
rının sınırlı olacağı anlaşıldı. O nedenle
tepe yönetiminden başlayarak tüm şirket
genelinde bir müşteri merkezlilik ve müş-
teriyi tanıma-dinleme sürecinin gereklili-
ği, müşteri merkezli olmanın olmazsa
olmazını oluşturmaktadır; ayrıca talebin

ötesine geçip talep oluşturmaktan ve
talebe yön vermekten geçmektedir.

44.. SSııffıırr HHaattaayyıı HHeeddeefflleeyyiinn vvee
HHıızz FFaakkttöörrüünnüü KKuullllaannıınn

Son zamanlarda Toplam Kalite
Yönetimi (TKY) düşüşe geçti. Bu durum,
şirketlerin kaliteye önem vermemesinden
kaynaklanmıyor. Artık kalite bir zorunluluk
haline geldi. Rekabette fark oluşturan bir
faktör olmaktan çıktı. Kimse, “kaliteli üre-
tiyorum” diye övünemez. Çünkü, bugü-
nün dünyasında, kaliteli üretmek hepimi-
zin işi. Bunun yerine işi, ilk seferde
doğru, planlı ve hızlı yapabilmek, süreç-
lerde en kısa yolu oluşturmayı amaçla-
mak gerekiyor. Bunun için değişkenliği
küçültebilmek, işlem süresini kısaltmak
ve maliyeti azaltmak gibi yöntemler kulla-
nılıyor.

Az zamanda çok işi zamanında ve
hatasız yapabilmek için “yapılacaklar lis-

tesi” oluşturmanın ya-
nında “yapılmayacaklar”
listesi de oluşturmak
gerekir. Sadece iş haya-
tında değil, özel yaşam-
da da uygulanabilir. Bu
konuda “80’e 20 Pareto
Analizi”ni herkes hatırla-
yacaktır. Şirketlerini iyi-
den mükemmele taşı-
yanlar, en az yapılacaklar
listesi kadar, faydası
olmayan alışkanlık hali-

ne getirdiği hususlar için, yapılmaktan
vazgeçilecekler listesinden de yararlanır-
lar. Gerektiğinde vazgeçmek bir yönetim
ve çalışma biçimidir.

Son zamanlarda başarı ve değişim
öykülerinin temelinde verimlilik artışı ile
birlikte “hız” faktörü de var. Teknolojiye
dayalı değişimden pazarlamaya, iş süreç-
lerine yönelik yeniden yapılanmaya kadar
her alanda şirketler daha hızlı davranmak
için planlar yapmak zorundadırlar. Bu
planları yaparken aşağıdaki fıkradan farklı
olarak ne yaptığını bilen ve müşterilerinin
işlerini gerçekten kolaylaştıran konumda
olmalıdırlar.

Bir Fıkra
Çobanın biri yolun kenarında

koyunlarını otlatırken yanında son
model bir 4X4 bir cip durur.
İçinden çıkan iyi giyinimli saçları
jöleli bir genç, “Burada kaç adet
koyun olduğunu bilirsem koyun-
lardan birini bana verir misin?”
der. Çoban da “Tamam” der. İyi
giyinimli genç diz üstü bilgisa-
yarını çıkarıp bazı hesaplar
yaptıktan sonra, “Burada tam
1548 adet koyun var” der. Çoban,
“Tamam bildin, bir adet koyun
alabilirsin” der. Genç adam git-
mek üzereyken Çoban, “Ben de
senin ne iş yaptığını bilirsem,
aldığını geri verir misin?” der.
Genç adam da kabul eder. “Sen
yönetici danışmanısın” der. Genç
adam şaşkınlıkla nereden bildiğini
sorar. Çoban “Çok basit” der.

“Bir; buraya çağrılmadan gel-
din.”

“İki; zaten bildiğim bir şeyi bana
söylemek için benden ücret
aldın.”

“Üç; benim de kendinin de ne
yaptığının farkında bile değilsin.
1548 koyun dururken köpeği
aldın. İndir şu köpeğimi bagajdan
Allah aşkına....”



Albaraka Türk'te çalýþmaya baþlama-
dan önce bazý þirketlerde danýþ-
manlýk yapardým. Bu danýþmanlýk

yýllarýnda aldýðým notlardan bazýlarýný
paylaþmak istedim.

100'den fazla bölge satýþ müdürünün
dönemsel performans toplantýlarýna ilk
kez katýlýyordum. Sonuçlarý içeren rapor-
larda, geçen yýl bölgelerin %12'si göste-
rilen hedefi önemli ölçüde aþmýþtý. Yakla-

þýk %45'i hedeflerini tutturmuþ ve bölge-
lerin %18'i de hedefe epeyce yaklaþmýþtý.
Ancak %25'i hedeflerini tutturamamýþtý.

Genel Müdür’ün genel bir deðerlen-
dirmeyi içeren toplantýyý açýþ konuþmasý-
ný yapmasýndan sonra ekrana bölgelerin
performanslarý yansýtýldý. Genel Müdür
çok nazik ve kibar bir dille baþarýlý olan
bölgelere tebriklerini ve teþekkürlerini
sunduktan sonra hedefini tutturamayan

bölgelerle ilgili özenli bir analizin yapýl-
masý gereðini belirtti.

Ortada özenle ve her türlü faktör dik-
kate alýnarak tespit edilmiþ hedefler vardý.
Bu hedefleri tam da istendiði þekilde ye-
rine getiren bölgelerle konuþulacak baþka
bir þey yoktu. Onlara çok da istedikleri
serbestlik izni verildi. Ancak Genel Mü-
dür, hedeflerin çok üzerinde bir perfor-
mans gösteren bölgelerin deneyimlerin-

YÜKSEK PERFORMANS ÝÇÝN
GÜVENLÝ ÝÞ ORTAMI GEREK

Ben iþ güvenliði tehdit altýnda olan insanýn huzursuz, mutsuz, zihni karýþýk ve gergin olacaðýna,
dolayısýyla kendini iþine adayamayacaðýna inanýyorum. Özgüveni yara almýþ ve kendini iþine adaya-
mayanlar da baþaramaz inancýndayým.

MM.. AAllii VVEERRÇÇÝÝNN
GGeenneell MMüüddüürr YYaarrddıımmccııssıı



den baþarýsýz olan þubeler için mutlaka
dersler çýkarýlabileceðine inandýðý için
onlarý salonda tuttu.

SSüüppeerr MMüüddüürrüünn BBaaþþaarrýý SSýýrrllaarrýý
Bu süper baþarýlý müdürlerin dene-

yimleri ifade edilip tahtaya aktarýldý ben
de en ilginç bulduklarýmý defterime not
almýþým:

*Ekibimdeki hiçbir elemanýmý þimdi-
ye kadar katiyen azarlamadým.

*Her elemanýmla her gün en az iki kez
konuþtum. Biri yaptýðýmýz iþle; diðeri
þahsý, hobileri ve ailesiyle ilgiliydi.

*Müþterilerimin iyi günlerinde bir he-
diyeyle (düðün, niþan, sünnet, açýlýþ vs.)
ve kötü günlerinde (hastalýk, hýrsýzlýk, yan-
gýn, cenaze vs.) þifa, geçmiþ olsun veya
taziye dileklerimle hep yanlarýndaydým.

*Müþterilerimin ekibimle, kurumu-
muzla ve ürünlerimizle ilgili þikayetlerinin
tamamýnda onlara hak verdim. Müþterile-
rimizin öfke ve kýzgýnlýklarýna asla muka-
belede bulunmadýk ve anlamaya çalýþtýk.
Bu tip durumlarýn sonunda daima bizden
özür dilendi ve daima ilave iþler teklif
edildi.

*Müþterilerimizin sadece üst düzey
yetkililerini deðil; þoföründen, kuryesine
kadar herkesi önemsedik ve onlara bunu
hissettirdik… vs.vs vs.

Hayretler içerisindeydim. Bu en ba-
þarýlý müdürlerin hiçbiri, ürünlerin fiya-
týndan, hizmet üretme hýzýndan, kalite-
sinden, rakiplerin saldýrýlarýndan bahset-
miyordu. Toplantýnýn sadece bu bölümü-
ne katýlan bir kimse bu firmanýn ne üret-
tiðini kesinlikle öðrenemezdi. Halbuki
firma en yoðun rekabetin yaþandýðý bir
sektörde çalýþýyordu. Genel Müdür bu
gruba da teþekkür ederek herkesi öðle
yemeðine davet etti ancak, hedeflerini
tutturamayan bölge yöneticileriyle ye-
mekten sonra neler yapýlabileceði konu-
sunda bir toplantý yapmaya karar verdiði-
ni bildirdi. Þimdi düþünüyorum da sanki
Genel Müdür adet yerini bulsun diye bu
arkadaþlarý dinlemiþ, bu anlatýlanlardan
herhangi bir çýkarýmda bulunduðuna dair

yüzünde bir ifade ve davranýþlarýnda bir
akis oluþmamýþtý.

ÝÝþþ GGüüvveennlliiððii OOllmmaayyaann HHiiççbbiirr
İİnnssaann BBaaþþaarrýýllýý OOllaammaazz
Öðleden sonraki toplantýyý

büyük bir merakla
ve dört gözle
beklediðim
için etrafý da
dikkatle sü-
züyordum.
Performan-
sýný tutturama-
yan grup üyeleri-
nin, içlerindeki ak
saçlý bir bölge müdürün etrafýnda kümele-
nip, hararetle tartýþtýklarýný görüyordum.
Öðleden sonra baþlayan toplantýya bu ak
saçlý üye söz alarak Genel Müdür’ün neza-
ketinden ve olumlu yaklaþýmlarýndan çok
memnun kaldýklarýný, ilk defa hedefleri
tutturamadýklarý için azarlanmadýklarýný ve
tehdit edilmediklerini söyledi.

Bunun üzerine Genel Müdür, benim
tavsiyelerime uyarak, hedefi tuttursun ya
da tutturmasýn hiç kimsenin iþ akdinin
feshedilmeyeceðini, insanlara mutlaka
yeni bir þans verilmesi gerektiðine inan-
dýðýný, ortaya bir baþarýsýzlýk çýkmasý du-
rumunda bu baþarýsýzlýðýn hepimizi ilgi-
lendirmesi gerektiðini, dolayısýyla bu
problemleri hep beraber çözmemiz ge-
rektiðini söyledi. Genel Müdür’ün tavsi-
yelerime uymasýndan dolayý çok sevin-
miþ ve gururlanmýþtým.

Toplantýdan sonra bu ak saçlý müdürle
gidip tanýþtým. Genel Müdür’deki bu tavýr
deðiþikliðinin benim eserim olduðunu
söyleyerek teþekkür etti ve beni tebrik etti.

Ona bu yaklaþý-
mýn gelecek dönem

üzerinde olumlu etkiler yarata-
rak hedeflerinin tutturulmasýna yara-

yýp yaramayacaðýný sordum. Uzun ve de-
rin bir sohbete daldýk, bu sohbetten son-
ra not defterime þu notlarý almýþým;

*Hedeflerini tutturanlar daha yüksek
hedefler koyarak baþarýlarýný arttýracaklar.

*Hedeflerini tutturanlarýn özgüvenleri
çok yüksek olur, her iþi baþaracaklarýna
inanýrlar. Mevcut ve potansiyel müþteriler
de kendisine inanan özgüveni yüksek in-
sanlarla iþ yaparlar.

*Hedefini tutturamayanlarýn en az ya-
rýsýný gelecek yýl yapýlacak performans
toplantýsýnda göremeyeceðiz.

Ben dahil herkes, Genel Mdürümüz
söz vermesine raðmen, hedeflerini tuttu-
ramayanlarýn iþ akdinin feshedileceðine
inanýyoruz. Þimdiye kadar hep böyle ol-
du, aksi için de hiçbir sebep yok.

Ýþ akdinin feshedilme ihtimalini düþü-
nenler bunu takýntý haline getireceklerdir.
En azýndan zihinsel dünyalarýnda bu seçe-
neði hep düþünecekler ve bu sebepten do-
layý iþlerine dört elle sarýlamayacaklardýr.

Çoðumuz bu kadar sýkýntýlý bir yýl ya-
þayacaðýmýza baþka bir firmada iþ arama-
yý tercih edeceðiz.

Kýsacasý bizim ekibin iþ güvenliði teh-
likeye girmiþ durumdadýr ve iþ güvenliði
tehlikede olan hiçbir insan baþarýlý olamaz.
Bu durum bu þirkette hep böyle olmuþtur
ve affýnýza sýðýnarak bir danýþmanýn tavsi-
yeleriyle durumun deðiþeceðine inanmý-
yorum." Bu kiþinin liderlik özelliðini bildi-
ðim için onu temin etmeye çalýþtým, ona

Hedeflerini tutturanlarýn özgü-

venleri çok yüksek olur, her iþi

baþaracaklarýna inanýrlar. Mev-

cut ve potansiyel müþteriler de

kendisine inanan özgüveni yük-

sek insanlarla iþ yaparlar.



yeni yaklaþýmlarýn kalýcý olduðu konusun-
da ikna etmeye çalýþtým. Onun bu inancýný
diðer üyelerle paylaþacaðýna inanmýþtým.

ÇÇaallýýþþaannýý TTeehhddiitt SSoonnuuçç
VVeerrmmeeddii
Ne kadar da yanýlmýþým... Ertesi dönem

yapýlan toplantýda, toplantý öncesi bu arka-
daþla ayak üstü bir görüþme imkâným oldu.
"Biliyor musunuz dedi sizden ayrýldýktan
sonra eþimle de görüþtüm ve yýl sonunda
emekli olmaya karar verdik. Bu kararý ver-
dikten sonra çok rahatladýk ve iyi bir çalýþ-
ma dönemi geçirdim, tabi hedefleri de tut-
turdum. Eðer "iþ güvenliði" riski devam et-
seydi bunu baþaramazdým…

Toplantý sonrasý notlarý incelediðimde
adeta þok oldum; geçen dönem hedefini
tutturamayan müdürlerden sadece %3'ü
hedeflerini tutturmuþtu; %2'si emekliye ay-
rýlmaya karar vermiþ, %4'ü bir iþ bulmadan
ayrýlmýþ ve %8'i de baþka þirketlere geç-
miþlerdi. Doðrusu zayiat çok fazlaydý, tam
tamýna geçen yýlki müdürlerin % 17'si ay-
rýlmýþtý. Bir firma her yýl bu kadar zayiat ve-
rerek geleceðe yürüyebilir mi bilmiyorum.

Beþ yýl önce hedeflerini tutturamayan
müdürlerin iþ akdi feshedilmiþ, ertesi yýl
global hedefler %12 aþýlmýþ, sonraki yýl he-
defini tutturamayanlarýn iþ akitleri yine fes-
hedilmiþ ve global hedefler yine %5 aþýlmýþ.
Üçüncü yýl global hedefler %22 daha düþük
gerçekleþmiþ ve müdürlerin %24'ünün iþ
akitleri feshedilmiþ. Dördüncü yýl global he-
defler yine tutmamýþ ve sadece müdürlerin
%10'unun iþ akitleri feshedilmiþ ancak yük-
sek bir istifa oraný yaþanmýþ. Bu yýl global
hedefler yine tutturulamadý ve benim çok is-
tediðim "güvenli çalýþma ortamý" algýsý yine
yerleþmedi. Ben iþ güvenliði tehdit altýnda
olan insanýn huzursuz, mutsuz, zihni karýþýk,
gergin olacaðýna, dolayısýyla kendini iþine
adayamayacaðýna inanýyorum. Özgüveni ya-
ra almýþ ve kendini iþine adayamayanlar da
baþaramaz inancýndayým.

Bütün yanlýþlarýn baþlangýcý beþ yýl
önce hedeflerini tutturamayanlarýn iþ ak-
dinin feshedilmesi ve takip eden yýlda he-
deflerin tutturulmasý olmuþ. Tehdit ve
baský önce olumlu sonuçlar vermiþ ancak
daha sonra ýslah edilemez bir iþ ortamý
oluþturmuþtu. Geçmiþin zihinlerimize ka-
zýdýðý olumsuzluklar ve bu olumsuzlukla-

rýn iþ hayatýnda yarattýðý tehditler ne kadar
tahrip edici...

Temel rakibimizin beþ yýllýk perfor-
mansýný zikretmezsem yukarýdaki vurgu-
ladýðým olguyu anlatamamýþ olurum. En
önemli rakibimizin son 5 yýllýk pazar payý
performansý sýrasýyla: % -7, %1, %12,
%15 ve %19. Düþünün bizim küçüldüðü-
müz bir yýlda en önemli rakibimiz tam
%19 büyümüþ. Ve lütfen yakýn dikkatinizi
rica ediyorum. Bu firmada istifa ve iþ akit-
leri feshi son beþ yýlýn hiçbirinde %5'e
ulaþmamýþ. Bizim þirketten de en az 20
bölge satýþ müdürü þimdi bu þirkette ça-
lýþýyor.

Sizce benim danýþmanlýk yaptýðým
firmanýn kim olduðu ve hangi sektörde
çalýþtýðý önemli mi?

“Hedefini tutturamayanlarýn

en az yarýsýný gelecek yýl yapý-

lacak performans toplantýsýn-

da göremeyeceðiz. ”



Kýsacýk bir öykü bu... Ama hayatýmýza yön
veren bir öykü...

Devrin valisi emrindeki yöneticiler ile atý-
nýn üstünde þatafat içinde girer þehre...

Yol kenarlarýnda insanlar iki büklüm el
pençe divan selamlarlar valiyi...

Bütün bu þatafatlý itaat gösterileri arasýnda
valinin gözleri, bir sokaðýn köþesinde yere
çökmüþ olan ve etrafýndaki hiçbir þey ile ilgi-
lenmeyen bir adama takýlýr...

Periþan kýlýklý, saçý sakalýna karýþmýþ bu
adamýn olduðu yere sürer atýný vali...

Atýnýn üstünden inmeden, vakur ve sert
bir ses tonu ile ba-
ðýrýr adama, "Behey
adam, herkes benim
þehre geliþimi el
pençe karþýlarken
sen kimsin ki yerin-
den bile kýpýrdamý-
yorsun?"

Periþan kýlýklý
adam istifini hiç boz-
madan, sakallarýnýn
ve uzun saçlarýnýn
arasýndan belli belir-
siz gözüken gözlerini
valiye çevirerek: "Ben
hiçim" der...

Vali daha da hiddetlenir,

"Ne demek hiç, senin bir adýn, þanýn un-
vanýn yok mu bre adam" der...

"Senin var mý? " der bu kez adam...

Vali iyice þaþýrýr ama cevaplar, "Gafil
adam, nasýl tanýmazsýn, ben valiyim" der.

Adam ayný ses tonu ile sorar yine...

"Peki daha sonra ne olacaksýn?"

"Sadrazam olacaðým." der vali...

"Peki daha sonra?"

"Padiþah olacaðým..."

"Peki ya daha sonra?"

Kýsa bir an duraksar vali ve; "Hiç" der...

Sadece gülümser periþan kýlýklý adam...

Bu kýsa öyküyü ilk duyduðumda, benim
ruhumun hiç kimse olmak isteyen adamýn öy-
küsünü bulduðumu anlamýþtým...

Hepimiz hep baþka birileriyiz...

Sevdiðimiz, beðendiðimiz, örnek aldýðý-
mýz, kýskandýðýmýz, yerinde olmak istediðimiz
birilerinin seslerini, sözlerini, bakýþlarýný ve
tavýrlarýný alýyor, sanki bize aitmiþ gibi kulla-
nýyoruz...

Sabahlarý kalkýp elbise dolabýmýzýn önün-
de durduðumuzda, giyeceðimiz elbiseye ve
yanýna gideceðimiz insanlara en çok uyacak
maskeyi de seçiyoruz, elbiselerimizin yanýn-
da duran maskelerimizin arasýndan...

Hep daha fazlasýný isterken, aslýnda gide-
rek hep daha az alýyoruz...

Bütün ömrünü kariyer, güç ve para peþin-
de gece gündüz çalýþarak geçiren insanlarýn,
günün birinde bütün kazandýklarýný, elindeki-
leri kazanýrken yitirdikleri saðlýklarýna harca-
dýklarýný görüyoruz...

Bir ömrün sonunda evleri, arabalarý ve pa-
ra kasalarý olan insanlarýn, bütün bunlarý kaza-
nýrken kim bilir kaç gerçek aþký yitirdiðini ve
günün birinde yaþlanýp baþlarýný yaslayacak-
larý bir sevgili omuzu aradýklarýndaysa, soðuk
ev duvarlarýnýn, lüks araba koltuklarýnýn ve çe-
lik para kasalarýnýn bir sevgilinin yerini tutma-
dýðýný, acý içinde fark ettiklerine þahit oluyo-
ruz.

Siz isterseniz, "herkes" olmaya devam
edin...

Ben "Hiç kimse olmak istiyorum."

Sadece bana ait yanýlgýlarým, hatalarým,
hüzünlerim, kahkahalarým, fotoðraflarým, keli-
melerim, þarkýlarým ve hiç benim olmayanla-
rým ile birlikte, bir hiçliðe doðru tek baþýma
karýþýp gitmeyi düþünüyorum..."

HÝÇ’ÝN HÝKÂYESÝ





ALBARAKA TÜRK, DADAÞLAR DÝYARI

ERZURUM’DA
Mert, cesur insanlar diyarý Erzurum, Doðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük þehri olup tarým ve hay-

vancýlýk potansiyeli yanýnda son yýllarda turizmde yaptýðý atakla dikkat çekiyor.

Erzurum'la özdeþ olarak kullanýlan
Dadaþ kelimesi, mert, cesur, özü
sözü doðru, zalimin karþýsýnda,

mazlumun yanýnda olan merhametli ve
yiðit kiþiliði tanýmlamaktadýr.

Doðu Anadolu'nun en büyük kenti olan
Erzurum'un MÖ 4900 yýllarýnda kurulduðu
tahmin edilmektedir. 1514 yýlýnda þehir ve
çevresini fetheden Osmanlýlar, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurulduðu 1923 yýlýna ka-
dar bu topraklarda hüküm sürmüþlerdir.

Birçok medeniyete ev sahipliði yaptý-
ðý için þehrin kültürel yapýsý oldukça zen-
gindir. Selçuklu ve Osmanlý’nýn yaný sýra
Urartular, Persler ve Bizanslýlar da þehir
üzerinde hakimiyet kurmuþlardýr. Bunun
en temel sebebi ise ticari ve askeri yolla-
rýn kavþak noktasýnda yer almasý, zengin

akarsu aðýný bünyesinde bulundurmasý,
doðal savunma zeminine sahip olmasý;
çevredeki sert iklim þartlarýna raðmen
dað silsileleri ve akarsu boylarýndaki ve-
rimli ovalarýn tarýma ve bilhassa hayvan-
cýlýða uygun bir ortam saðlamasýdýr.

II.. DDüünnyyaa SSaavvaaþþýý''nnýýnn
DDeehhþþeettiinnii YYaaþþaaddýý
Anadolu'nun hiçbir yerinde I. Dünya

Savaþý'nýn dehþeti Erzurum'daki kadar
görülmemiþtir. Harp, göç, katliamlar, ti-
füs gibi çeþitli felaketler her þeyi yok et-
miþti. 30 Ekim 1918'de Mondros Müta-
rekesi' nin imzalanmasýyla bölgede yeni
bir durum ortaya çýkmýþ, mütarekenin 7
ve 24. maddeleri Erzurum halkýný büyük
bir telaþ ve kuþkuya sevk etmiþtir. Bu

maddeler Vilayet-i Þarkiye'yi adeta Er-
menilere peþkeþ çekiyordu. Doðu Ana-
dolu'da Ermenilerin büyük Haycsdan
(Ermenistan) idealleri karþýsýnda Erzu-
rum insaný kendi üzerine düþen millî gö-
revi yerine getirerek, 10 Mart 1919'da
Vilayet-i Þarkiye-i Müdafaa-i Hukuk-u
Milliye Cemiyeti'nin bir þubesini Erzu-
rum'da açtý. Milli mücadele, milli birlik
ve Türkiye Cumhuriyeti baðýmsýzlýk ha-
reketinin temelin atýldýðý Kongre 23 Tem-
muz 1919 da Erzurum'da toplanmýþtýr.

Doðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük
þehri olan Erzurum oldukça eski bir yerle-
þim birimidir.

Ýki coðrafi bölgede topraklarý bulunan
Erzurum Ýli’nin arazi büyüklüðü yaklaþýk
25.066 km² kadar tutar. Ýspir, Narman,



Oltu, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere
Ýlçelerinin topraklarý Karadeniz Bölgesi-
’nin Doðu Karadeniz sýnýrlarý içinde kal-
maktadýr. Ancak bu kesim il topraklarýnýn
yaklaþýk % 30'luk bir payýný oluþturur. Ge-
riye kalan % 70 gibi önemli bir pay Doðu
Anadolu Bölgesi dahilinde yer alýr. Ýl ara-
zi büyüklüðü bakýmýndan sýrayla Konya,
Sivas ve Ankara Ýllerinden sonra Türkiye'
nin 4. büyük ili konumundadýr.

DDooððuunnuunn EEnn BBüüyyüükk ŞŞeehhrrii
Erzurum Ýlinin merkez dahil 19 ilçesi,

40 belediyesi mevcut olup, 23.7.2004
tarih ve 25531 sayýlý Resmi gazetede ya-
yýnlanarak yürürlüðe giren 5216 sayýlý
Büyükþehir Belediyesi Kanunu gereðince
daha önce 1037 olan köy sayýsý 973 ol-
muþtur. Bu yasaya göre 62 köy mahalle
statüsüne geçerek 14'ü Ilýca Merkez Ýlçe
Belediyesine, 48'i merkezde bulunan ilk
kademe belediyelerine baðlanmýþtýr.
2000 yılı Genel Nüfus Sayýmý kesin so-
nuçlarýna göre toplam nüfus 937.389
olup, 560.551 kiþi þehirlerde, 376.838
kiþi ise köylerde yaþamaktadýr.

22001111 ÜÜnniivveerrssiittee OOlliimmppiiyyaatt--
llaarrýýnnaa HHaazzýýrrllaannýýyyoorr
Palandöken Daðý eteklerinde kurulu

olan kent, son yýllarda kýþ turizmi açýsýn-
dan büyük önem kazanmýþtýr. Tarihi yön-
den çok zengin bir çok eseri barýndýran ve

adeta bir kültür merkezine benzeyen þe-
hir, günümüzde önemli bir turizm potan-
siyeli taþýmaktadýr.

Dünya Üniversitelerarasý Kýþ Oyunla-
rýnýn 25.si 2011 yýlýnda Erzurum’da yapý-
lacaktýr. Oyunlarýn þehirde düzenlenecek
olmasý Erzurum ve Palandöken Kýþ Turizm
Merkezi'nin çehresini deðiþtireceði gibi
ülkemizin dünyada tanýtýmýna da büyük
katký saðlayacaktýr. Üniversite Kýþ Oyunla-
rý, bir spor organizasyonu olmanýn öte-
sinde, kýþ turizm odaklý 12 ay turizmin
geliþiminin aracý olarak görülmektedir.
Bu organizasyonla bölgenin merkezi du-
rumunda olan Erzurum, geliþimin ve dýþa
açýlýmýn lokomotifi olacaktýr.

Erzurum yýlýn 12 ayýnda da turizm ba-
kýmýndan hareketliliðini devam ettirmek-
tedir.

DDooððuuyyaa AAççýýllaann BBeerreekkeett KKaappýýssýý
Albaraka Türk Katılım Bankası'nýn 54.

bereket kapýsý olan Erzurum þubesi, 2
Ocak 2007 tarihinden itibaren Erzurum'un
üçüncü katýlým bankasý olarak faaliyete
geçti. Ancak kýsa süre pazardaki yerini
alarak ilk yýl hedeflerini gerçekleþtirdi. Er-
zurum halký tarafýndan kýsa sürede be-
nimsenen þube, henüz yeni olmasýna
raðmen þehirdeki diðer bankalar, özellik-
le katýlým bankalarý ile rekabet etmektedir.
11 çalýþaný bulunan Erzurum þubesi, kü-
çük mevduatlarla büyümeyi hedefliyor.

Þehirdeki KOBÝ ve Ýnþaat Taahhüt firmala-
rýna yönelik KFD ve Gayri Nakdi kredi
desteðinde bulunuyor.

Erzurum'un bulunduðu coðrafî ko-
num nedeni ile tarým ve hayvancýlýk eko-
nomik geliþmiþlikteki ana sektörlerdir.
2000 yýlýna kadar þehirde aktif olarak fa-
aliyette bulunan et kombinalarý aracýlýðý
ile et ihracatý yapýlmakta idi. Ancak son
on yýl içerisinde yurt dýþýndan et ithal
edilmeye baþlanmasý ile mevcut kombi-
nalar kapanmýþ; süt ve süt ürünleri üreten
firmalar aktif olarak faaliyete geçmiþ ve
þehre bu yönde bir ekonomik canlýlýk ge-
tirmiþlerdir. Ýlde halen 69 sanayi kurulu-
þu faaliyet göstermektedir. Bu sanayi te-
sislerinde toplam 2809 kiþi istihdam
edilmektedir. Söz konusu bu sanayi te-
sislerinin 4'ü kamuya aittir. Mevcut sana-
yi tesislerinin kapasite kullaným oranlarý
%30 civarýndadýr.

Kurumsal aðýrlýklý çalýþan Erzu-
rum þubesi, kuruluþunun ilk yýlýnda
belirlenen hedeflere ulaþtý ve kâra
geçmeyi baþardý. Bu baþarýlý sonu-
cun elde edilmesinde þube müdür-
lüðünü deneyimli bir ismin yapma-
sýnýn da etkili olduðu belirtiliyor.
1959 Erzurum doðumlu olan

ve Erzurum Atatürk Üniversitesi
Eðitim Fakültesi'ni bitiren þube
müdürü Mustafa Þengül, 1977'de
Vakýflar Bankasý’nda memur ola-

rak göreve baþlayýp 2003 yýlýna
kadar ayný bankada farklý pozis-
yonlarda çalýþmýþ ve emekli ol-
muþ. 1996-2003 yýllarý arasýnda
Vakýflar Bankasý Doðu Anadolu
Bölge Müdürü olarak görev yapan
Þengül, bölgesel deneyimini þim-
di Albaraka Türk için kullanýyor ve
Albaraka Türk'ün bulunmadýðý
çevre illere de hizmet götürerek
genç ekibiyle birlikte þube perfor-
mansýný artýrýyor.

BBööllggeenniinn DDeenneeyyiimmllii BBaannkkaaccııssıı

Mustafa ÞENGÜL
Müdür

Hasan Yurtoðlu
II. Müdür



Yolunuz Erzurum'a Düþerse...
Yolunuz Erzurum'a düþerse Palandöken'de kayak

yapmadan, Çifte Minareli Medrese’yi, Yakutiye Medre-
sesi’ni görmeden, yolunuz Ýspir'e düþerse rafting sporu
yapmadan, Tortum'a düþerse tortum þelalesi ve gölünü
görmeden; cað kebap, su böreði, ayran çorbasý ve ka-
dayýf dolmasý yemeden dönmeyin…

Ýbrahim Hakký Hz’nin Memleketi

Erzurum yetiþtirdiði ilim adamlarý ile de tarihteki
yerini almýþtýr. Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretleri en
büyük eseri olan Marifetname ile astronomi alanýnda
çýðýr açmýþ, modern astro--
nominin geliþmesine katký
saðlamýþtýr. Erzurum'un ma--
nevi mimarlarýndan Alvarlý
Muhammed Lütfi Efe Hazret--
leri Erzurum þehri hakkýndaki
düþüncelerini þu sözleri ile
dile getirmiþtir: "Erzurum Ki--
lid-i Mülki Ýslam'ýn; Mevlaya
Emanet Olsun ERZURUM..."



Bu eðitim ve kültüre baðlý olarak de-
ðiþiklik gösterse de genel olarak
toplumun büyük bir kesimi için

böyledir. Öyle olmasaydý televizyonlarda
yayýnlanan dedikodu programlarý, 'Biri Bi-
zi Gözetliyor' ile 'Biz Evleniyoruz Evleri' bu
kadar raðbet görmezdi. Televizyonlarda
sabahlara kadar bu konularý tartýþýp yo-
rumlar yapýlmazdý.

Biz onlarý televizyonlardan gözetler-
ken aslýnda birilerinin de bizleri gözetle-
yebileceðine alýþtýrýlýyorduk sanki. Evet,
geliþen ve hayatýmýza her geçen gün biraz

daha giren teknoloji sayesinde bu gözet-
leme ve kontrol giderek artýyor.

Geçtiðimiz 25-30 yýl içinde teknoloji,
elektronik ve haberleþme alanlarýnda ya-
þanan hýzlý geliþim ve deðiþimin bir so-
nucu olarak, hemen hepimizin hayatýna
"internet" diye isimlendirilen bir yenilik
girmiþtir. Hiçbir sýnýr tanýmaksýzýn, bilgi
iletiþimini anýnda yapmamýza imkân ve-
ren, hemen her þeye oturduðumuz yer-
den, klavyemizin birkaç tuþuna dokunarak
ulaþabilmemizi saðlayan bilgisayarlar ve
internet, hayatýmýzý inkâr edilmeyecek

derecede kolaylaþtýrmýþtýr. Bilgisayarlar
ve internetin saðladýðý sayýsýz faydalar ve
getirdiði kolaylýklar hayatýmýza yerleþmiþ
ve bunlarýn üzerinden yapýlan ticaret de
inkâr edilemeyecek boyutlara ulaþmýþtýr.

''BBüüyyüükk BBiirraaddeerr'' PPeeþþiimmiizzddee
Bilgi teknolojilerinin kullanýmýnýn ha-

yatýn her alanýna girmesi ile "bilgi" önem-
li bir olgu haline gelmiþtir. Bilgi çaðýnda
herkes "bilgisi kadar güçlü" olacaktýr.
Güçlü olmak için de bilgiye bir þekilde
ulaþmak lazýmdýr. Bunun için imkânlarýn
elverdiði ölçüde her türlü yol denenecek

BÝLGÝ ÇAÐININ KÝÞÝSEL
MAHREMÝYETÝ

Ýnsanoðlunun doðasýndan olsa gerek, þahsýna ait 'özel hayat'ýn korunmasýna ne kadar özen gösterir,
sýrlarýnýn deþifre olmasýndan ne kadar rahatsýz olursa, diðer insanlarýn özel hayatýný izlemekten ve sýrlarýný
deþifre etmekten de o kadar zevk alýr.

Bilgi Ýþlem Müdürü
Ahmet GÜZEL



ve bu yolda atýlacak her adým mubah gö-
rülecektir. Ve bizlere bu adýmlarýn bizim
güvenliðimiz ve iyiliðimiz için atýldýðý
söylenecektir. Tarih boyunca bilgi topla-
ma olagelmiþtir. Yönetenler yönetilenle-
rin düþünce ve hareketlerini bilmek iste-
miþlerdir. Ýstihbarat örgütlerine gereken
önemi veren devletler tarihte daha
uzun süre ayakta kalmýþlardýr.
Bilgi toplama iþleri aleyhi-
mize veya lehimize olabi-
lir. Bizim aleyhimize
olan baþkasýnýn lehine-
dir. Bu böyle sürüp gider.

Bilgi teknolojilerinin ha-
yatýn içine giderek artan bir biçim-
de giriþi, her adýmýmýzýn birileri tarafýndan
izlenebiliyor olmasý ile sonuçlanmakta-
dýr. Bu da bir veya birden fazla
Büyük Birader'in her
adýmýmýzý gözleyebili-
yor olmasý anlamýna
gelmektedir. Teknoloji ile
kaybedilen kontrol yine
teknoloji ile saðlanmaya ça-
lýþýlmaktadýr.

GGöözzeettlleemmee vvee KKoonnttrrooll
YYöönntteemmlleerrii

Birileri bizi gözetliyor ve kontrol edi-
yor. Teknolojinin gözetleme ve kontrol
alanýnda kullandýðý tek silah internet deðil
elbette. Kredi kartlarý, uydular, kablosuz
akýllý kameralar ile müþteri memnuniyeti
adý altýnda geniþleyen Müþteri Ýliþkileri
Yönetimi "CRM" uygulamalarýný bireysel
gizliliðimiz açýsýndan ciddi bir tehlike
olarak sayabiliriz. Bu CRM uygulamalarý
mahremiyet açýsýndan ne kadar denetle-
nebilmektedir. Teknolojinin bu hýzlý ilerle-
mesine maalesef hukuk ayný þekilde ayak
uyduramamaktadýr.

SSöörrff DDeeyyiipp GGeeççmmeeyyiinn!!
ÝÝnntteerrnneett''ttee ggeezzeerrkkeenn iizzlleennddiiððiinniizzii hhiiçç

ddüüþþüünnddüünnüüzz mmüü??
Ýnternette gezerken beðendiðiniz bir

belgeye ya da programa eriþmeden önce
önünüze bir form gelir ve bunu doldur-

manýz gerek-
tiði söylenerek kiþisel

bilgilerinizi vermeniz
istenir. Bu formlar aracýlý-

ðý ile kiþisel bilgilerinizi nerelere
verdiðinizin ve bu bilgileri açýða vurduðu-
nuzun farkýnda mýsýnýz? Bu yöntemde hiç
olmazsa sizin biraz da olsa rýzanýz var.

Örneðin, bedava portföyünüzü tutan
ve finansal bilgiler temin eden masum
görünüþlü bir web sitesi, aslýnda gelirini
topladýðý bu bilgileri satarak kazanmakta-
dýr. Böylece ihmal edilmeyecek büyük-
lükteki kalabalýklarýn hangi hisseleri al-
dýklarý, sohbet odalarýnda hangi hisseleri
konuþtuklarý, ne kadar para yatýrdýklarý, ne
gibi haberleri izledikleri gibi bilgileri ilgi-
lilerine satmaktadýrlar. Siz bilgi verme-
mek için ne kadar direnirseniz direnin, si-
zi izleyen programlar býraktýðýnýz izleri
deðerlendirebilirler.

BBiillggiissaayyaarrýýnnýýzzddaakkii ''TTrruuvvaa AAttýý''
Ýnternet üzerinden bilgisayarýnýza

yüklenen ve yükleyen kiþiye sizin haberi-
niz olmadan hizmet veren bir program
parçacýðý olan Truva atýnýn gizliliðiniz açý-
sýndan ne denli ciddi bir tehlike oluþtur-

duðunu söylemeye bile gerek yok. Bunlar
yüklediðiniz oyunlarda, download prog-
ramlarýnda, yardýmcý araçlarda ve daha
birçok þeyde sürpriz yumurta gibi gelir ve
sisteminize yerleþirler. "Bu programý da-
ha hýzlý indirmek istiyorsanýz þuraya týkla-
yýn. Bedava görmek istiyorsanýz buraya
týklayýn" gibi tuzaklar ile karþýlaþýrsýnýz.
Týkladýktan sonrada bu Truva atý arka
planda çalýþarak sizin e-posta adresiniz-
den tutun da belgelerinize kadar her þeyi
karþý tarafa çoktan göndermiþtir. Bilgisa-
yarýnýzda bunlarý engellemek için yardým-
cý programlarýnýz yoksa sayýlarý binleri
bulan bu Truva atlarý, tanýmadýðýnýz ve si-
zinle doðrudan ilgisi olmayan birilerinin
bilgisayarýnýzdaki tüm verilere kolayca
eriþmesine neden olabileceði gibi, bilgi-
sayarýnýzýn denetimini de baþkalarýna
kaptýrmanýza sebep olabilir.

Bir web sitesi tarafýndan sizin tarayý-
cýnýza yollanabilen ve sonrasýnda sizin
sisteminizde saklanabilen çerezler (coo-
kie) aracýlýðý ile bu sitenin en son hangi
kýsmýný ve ne zaman ziyaret ettiðinizi takip
etmesi ve kayýt altýna almasý mümkündür.
Cookielerin kiþisel bilgilerine titizlik gös-
teren kullanýcýlar tarafýndan siliniyor ol-

"Geliþen ve hayatýmýza her

geçen gün biraz daha giren

teknoloji sayesinde bu

gözetleme ve kontrol gide-

rek ar t ýyor. Teknolojinin

gözetleme ve kontrol alanýn-

da kullandýðý tek silah inter-

net deðil elbette. Kredi kart-

larý, uydular, kablosuz akýllý

kameralar ile Müþteri Ýliþki-

leri Yönetimi "CRM" uygula-

malarýný bireysel gizlil iði-

miz açýsýndan ciddi bir teh-

like olarak sayabilriz."



masý, bu ve benzeri bilgi madencisi (da-
ta miner) firmalarý baþka arayýþlara itmiþ-
tir. "Webbug" adý verilen, web sayfalarýna
yerleþtirilen takip parçacýklarý bu kiþiler
tarafýndan yüz binlerce sayfaya yerleþtiril-
miþtir.

Webbug türü izleme aletleri 1 piksele
1 piksel (nokta) boyutlarýndadýr. Farkýna
bile varmadýðýmýz bu görüntü ekranýnýzda
belirdiðinde hangi IP adresinden bunun
görüldüðü, URL adresi, görülme zamaný,
baðlantýlý olduðu çerez (cookie) bilgileri,
eðer bir elektronik posta içindeyse, bu
postanýn ne kadar izlendiðini, postanýn
daðýlma hýzýný ve coðrafik bilgileri bu ta-
kip sistemini yerleþtiren firma tarafýndan
öðrenilebilmektedir.

Elektronik posta programlarý, elek-
tronik posta mesajlarýnýn HTML ile kod-
lanmasýna imkân vermektedir. Böylece
webbuglarýn da dâhil olduðu grafik dos-
yalarý elektronik postalarýn içine yerleþti-
rilebilmektedir. Kimden geldiði belli ol-
mayan bu elektronik postanýn içerisinde-
ki kötü niyetli program bilgisayarýnýzda
bulunan çeþitli bilgileri toplamaya baþ-
lamýþtýr bile. Sizin özel bilgileriniz bu
kötü niyetli programý gönderen kiþinin
elindedir artýk.

Korsanlarýn eline geçerse…

Bir de bizim güvenliðimiz ve iyiliðimiz
için bilgilerimizin toplandýðý alanlar vardýr.
Alýþveriþ merkezlerinde, sokaklarda yine
bizim güvenliðimiz veya trafiði izlemek
maksadý ile konulduðu söylenen kamera-
larýn önünden yüzlerce kez geçmekteyiz.
Bu kameralarýn çektiði görüntülerden yü-
zümüzün fotoðraflarý sayýsallaþtýrýlarak
büyük bir fotoðraf veritabaný oluþturul-
maktadýr. Kapalý devre TV ve akýllý kame-
ralar ile insan yüzünü tanýmak mümkün-
dür. Bu tip sistemler karþýlaþtýrma yaparak
yüz tanýyor. Yapay zekânýn algoritmalarýný
kullanarak karar veriyor ve þüpheli bir yüz
gördüðü zaman merkezi uyarýyor. Yüz hat-
larýnýz aranan bir kiþinin yüz hatlarýna ya-
kýn ise ayýkla pirincin taþýný.

Kiþi sadece pazarlamadan kaynakla-
nan sebepler nedeniyle gözetlenmiyor.

Bireysel gizliliðe yönelik tehditlerden söz
ederken soðuk savaþ döneminde adý sýk-
ça duyulan Echelon'u unutmamak lazým.
Echelon sayesinde tüm iletiþim etkinlik-
lerinin izlendiði ve anahtar kelime arama-
sý yöntemi ile tüm þüpheli uydu iletiþim-
lerinin kayýt edildiði biliniyor. E-postanýz-
da bir terör örgütünün veya önemli bir ki-
þinin adýnýn sýkça geçmesi sizin baþýnýzý
aðrýtabilir.

Bireysel bilgilerimizin depolandýðý
noktalar arasýnda bilgisayar ortamýnda
devlet tarafýndan saklanan nüfus ve vergi
kayýtlarýmýzý da unutmamak gerekir. Ma-
sum amaçlarý olsa da, toplanan bu bilgi-
lerin bir gün toplayan kuruluþlar ya da ele
geçirebilecek bilgisayar korsanlarý tara-
fýndan kötü amaçlar ile kullanýlmasý ihti-
mali son derece ürkütücüdür.

RRoommaann GGeerrççeekk OOlldduu
George Orwell'ýn 1984 adlý romanýn-

da geçen birçok olay þu anda gerçek ol-
muþtur. ABD’de bazý kalp hastalarýnýn
uzaktan kontrol edilmesi amacý ile üreti-
len ve deri altýna yerleþtirilen küçük bir
yonga vasýtasý ile o kiþinin nerede bu-
lunduðu, tansiyon, nabýz gibi bilgileri
ekranlardan görülebiliyor. Ýyi niyetli gö-

rülen bu uygulama, kötü amaçlar için
çok rahatlýkla kullanýlabilir. Hapishaneye
girmiþ kiþilere bu yongadan taktýðýnýz
takdirde o kiþinin tüm hayatýný takip ede-
bilirsiniz. Belgesel programlarýnda vahþi
hayvanlarýn deri altýna takýlan izleme ci-
hazlarýný görmüþsünüzdür. Zavallý hay-
van nereye giderse gitsin onu izleyenler
tarafýndan kolayca bulunabilmektedir.
Kendinizi bir an için bu masum hayvan-
larýn yerine koyun ve hayal edin. Alnýný-
zýn derisinin altýnda bir çip ve uydular
vasýtasý ile takip ediliyorsunuz. Böyle bir
durumda özel hayattan bahsedebilir mi-
siniz? Ama bu duruma doðru gidiyoruz.
Þu anda derimizin altýnda çip olmasa da
onun yerine geçen baþka teknolojik ci-
hazlarla (cep telefonu, kredi kartý v.s) ta-
kip ediliyoruz.

KKrreeddii KKaarrttýýyyllaa ddaa İİzzlleenniiyyoorruuzz
Kredi kartý þirketleri, kredi kartlarýmýz

ile yaptýðýmýz tüm alýþveriþleri takip edi-
yor; bu sayede bizler ile ya da alýþveriþ
yaptýðýmýz maðazalar ile kendileri için da-
ha kârlý anlaþmalar yapýyorlar.

Kredi kartý hesap özetlerinde "Bu alýþ-
veriþi þu maðazadan yapsa idiniz þu kadar
ek puan kazanacaktýnýz" türünden yarý
azarlayýcý yarý tavsiye edici satýrlara rast-
lamýyor musunuz? Kredi kartý þirketleri ile
ilgili gizlilik problemlerimiz bu kadarla sý-



nýrlý kalmýyor. Þirket bize ait bilgileri,
alýþveriþlerimize iliþkin olanlar dâhil ol-
mak üzere, istediði kiþi ve kuruluþlara
verme hakkýna da sahip. Kredi kartý baþ-
vuru formuna eþlik eden karýnca duasý gi-
bi sözleþmenin bir maddesi bizleri bunu
peþinen kâbul etmeye zorluyor.

Maðazalar, indirim ve taksitlendirme
gibi promosyonlar ile bizleri maðaza kar-
tý sahibi olmaya teþvik ediyor. Maðaza
kartlarý ile yaptýðýmýz her türlü alýþveriþ
maðazanýn bilgisayar sistemleri üzerinde
bizimle ilgili kayda ekleniyor ve bu veriler
maðazanýn daha etkin satýþ teknikleri ge-
liþtirmesi için temel alýnýyor.

Hepimizin elektronik posta kutularýna
hiç tanýmadýðýnýz firmalardan reklâm içe-
rikli e-posta mesajlarý gelmiyor mu? Ge-
len mesajlarda hiç
görmek iste-

meyeceðimiz cinsten konular promos-
yonlar, tatil turlarý, oteller gibi akla hayale
gelmeyen her türlü þey yer almýyor mu?

BBiillggiilleerriimmiizz PPaazzaarrllaammaaccýýllaarrddaa
Doðum günü ya da bayram tebrik

kartlarý gelmiyor mu? Bu firmalar sizin
posta adresini nereden bulmuþtur acaba?

Telefon þirketlerinin durumuna baktý-
ðýmýzda durumun pek de farklý olmadýðý-
ný görüyoruz. Kullandýðýmýz cep telefon-
larý nedeniyle telefonumuzu açýk tuttuðu-
muz sürece nerede olduðumuzun izlen-
mesi mümkün olabiliyor. GSM þebekesi-
nin sinyalleþme biçimi nedeniyle herhan-
gi bir anda bulunduðunuz bölge tespit
edilebiliyor. Bu yöntemi kullanarak, biri-
sinin ne zaman nereye gittiðinin kayýtlarý-
ný tutmak olanaklý duruma geliyor. Ýþyeri
ve evlerimizde kullandýðýmýz telefonlar

da dâhil olmak üzere her telefon
görüþmemiz arayan ve ara-

nan numaralar ve zaman
bilgisi ile birlikte sak-
lanýyor.

Saðlýk sigor-
tasý kartlarý

üzerinde tüm saðlýkla ilgili verilerimiz de-
polanýyor, ana adý, baba adý, adresi, tele-
fonu gibi bilgilerimiz el altýnda. Hastane-
lerde saklanan týbbi kayýtlarýn durumu ise
daha da düþündürücüdür. Bu kayýtlara
ulaþabilen bir kiþi sizi AIDS'li gösterip iþ-
siz bile býrakabilir.

Bütün bu saydýklarýmýzýn elbette çok
olumlu, hayatýmýzý kolaylaþtýrýcý yönleri
de var. Bunlarý göz ardý edemeyiz. Olaya
mahremiyet açýsýndan baktýðýmýzdan do-
layý bunlarý bireysel gizliliðimiz için tehli-
ke olarak görmekteyiz.

YYaazzýýmmýýzzýý BBiirraazz ÖÖzzlleemm YYaappaa--
rraakk BBiittiirreelliimm

Askerliðini yapmýþ olanlar bilirler.
Haberleþme aracý olarak mektubun sýk
olarak kullanýmda olduðu zamanlarda
gelen mektuplarýn üzerinde "Er mektubu
görülmüþtür" kaþesi yer alýrdý. Bu, gelen
mektuplarýn içeriðinin okunduðunu gös-
terirdi. Eþimizden, annemizden, yavuklu-
muzdan gelen bu mektubu okurken içeri-
sinde geçen bazý cümleleri okuduðu-
muzda bu cümlenin baþkasý tarafýndan
da okunduðunu düþünüp biraz utangaç
biraz mahcup bir þekilde hayýflanýrdýk.
Þimdi ise yazdýðýmýz e-postalar istenirse
bütün dünya tarafýndan okunuyor ama
elimizden bir þey gelmiyor. Hayýflanamý-
yoruz bile. Utangaçlýk ve mahcubiyet ise
teknoloji tarafýndan rafa kaldýrýldý. "Dün-
ya insanýnýn e-postasýdýr. Merak edenler
tarafýndan okunmuþtur."



ALBARAKA TÜRK’ÜN İKİNCİ
KEZ DÜZENLEDİĞİ

HAT YARIŞMASI
SONUÇLANDI

Dünyanın dört bir yanından 129 kişinin 172 eserle katıldığı Geleneksel Albaraka Türk Hat Yarışması
sonuçlandı. Türkiye’de özel bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen tek hat yarışmasında ödüller, 18
Kasım’da Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sülüs Nesih Birincisi
Cuma Muhammed Hamahir
SURİYE



Albaraka Türk, bankacılık faaliyetleri-
nin yanı sıra kültür ve sanat alanın-
daki köklü medeniyetimizi gelece-

ğe taşıma gayesi ile hat sanatına desteği-
ni sürdürüyor. Albaraka Türk, sosyal
sorumluluklarının bir gereği olarak, hat
sanatını yaşatmakta, geliştirmekte, yeni
kuşaklara aktarmakta ve bu sanata gönül
verenleri bir nebze olsun teşvik etmekte-
dir.

Bankanın, gelenekselleşmesi temen-
nisiyle 2005 yılında ilkini düzenlediği hat
yarışması için yola çıkarken hedefi, bu
yarışmayı 5 yılda bir düzenlemekti. Fakat
yarışmaya olan ilgi ve devamında gelen
teveccühler Albaraka Türk’ün kültür ve
sanat alanında nişaneler bırakma hedefini
bir adım öteye taşıyarak yarışmayı 3 yılda
bir tertip etme yönünde karar alındı.
Alınan bu karar sonrasında yarışmanın
ikincisi 2008 yılında gerçekleştirildi.

AAllbbaarraakkaa TTüürrkk,, DDüünnyyaannıınn EEnn
ÜÜnnllüü HHaattttaattllaarrıınnıı İİssttaannbbuull’’ddaa
BBuulluuşşttuurrdduu

Dünyanın dört bir yanından 129 kişi-
nin 172 eserle katıldığı Geleneksel
Albaraka Türk Hat Yarışması’nın kazanan
isimleri, jüri üyelerimizin özenli ve titiz
bir çalışma temposu sonunda belirlendi.
Türkiye’de özel bir kuruluş tarafından ger-
çekleştirilen tek hat yarışmasında ödüller,
18 Kasım’da Esma Sultan Yalısı’nda

düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Albaraka’nın bu sanata verdiği önemi
yansıtacak düzeyde görkemli bir tören
gerçekleşti. Törene Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz,
İstanbul İl Kültür Müdürü Ahmet Emre
Bilgili, Suriye Başkonsolosu Safwan
Ghanem, hat sanatına gönül veren davet-
liler, Yarışmacılar, hat üstatları ve basın
mensupları katıldı.

YYaarrddıımmsseevveerrlliiğğii YYaazzaann KKaa--
lleemmlleerr ÖÖddüülllleennddiirriillddii

İlki 2005 yılında gerçekleşen ve bu
yılki konusu ‘yardımseverlik’ olarak belir-
lenen yarışmaya 20 farklı ülkeden 129
sanatçı 172 eserle katıldı. Toplam 5 kate-
goride gerçekleşen yarışmada Celi Sülüs
kategorisinde birinciliği Muhammed
Yaman (Türkiye), Sülüs Nesih kategori-
sinde birinciliği Cuma Muhammed
Hamahir (Suriye) kazanırken Celi Divani
kategorisinde Muhammed D. Cellul
(Suriye) birincilik ödülüne layık görüldü.
Toplamda ise 17 eser ödül alırken, 23
eser de teşvikle ödüllendirildi.

Jüri üyeliğini dünyaca tanınan hat
sanatçıları Prof. Uğur Derman, Mehmed
Özçay ve Davut Bektaş’ın yaptığı yarışma-
da, eser sahipleri kategorilerine ve dere-
celerine göre 3.000 YTL ile 12.000 YTL
arasında para ödülü kazandı. Ayrıca 23
adet hat eserinin her biri 1.000 YTL teşvik

ödülüne layık görüldü. Toplamda ise
134.000YTL gibi bu alanda şimdiye kadar
verilen en yüksek para ödülü dağıtıldı.

SSeerrggii AAyyaassooffyyaa MMüüzzeessii’’nnddee
Yarışmada dereceye giren ve teşvik

ödülüne layık görülen 40 adet hat eseri
19-30 2008 Kasım tarihleri arasında
Ayasofya Müzesi Üst Galeri’de Ayasofya
Müzesi’nin ziyaretçileriyle buluştu.
Eserler, hat sanatının tamamlayıcısı ve
süsleme sanatı olarak nitelenen tezhipli
olarak da 2009 yılı içerisinde yeni sergi-
lerde hat severlere yeniden sunulacak.
Albaraka Türk Katılım Bankası Genel
Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz, ödül töre-
ninde yaptığı konuşmada bu yıl ikincisini
gerçekleştirdikleri yarışma ile ilgili olarak
şunları söyledi:

“Albaraka Türk olarak, kültür birikimi-
mizin yaşatılması ve değer kazanması
için elimizden gelen çalışmaları bugüne
kadar sürdürdük ve sürdürmeye de

Celi Sülüs Dalı Birincisi
Muhammed Yaman / TÜRKİYE



Ayasofya Sergisi

devam etmeyi arzulu-
yoruz. Bu çerçevede
bankamızın düzenle-
diği hat yarışmalarını,
bu sanat dalına des-
teklerin taçlandırılma-
sı olarak nitelemek
yerinde olacaktır. Yak-
laşık bin yıllık tarihi
yolculuğu içinde taşı-
dığı değerler açısın-
dan her zaman gün-
demimizde var olan

hat sanatı, İslâm estetiğini yansıtan en
önemli sanat dallarımızdan birisidir.
Bugün geleneksel sanatlarımızın en çok
ihtiyaç duyduğu konuların başında tanı-
tım gelmektedir. Albaraka Türk olarak
amacımız; hat sanatına gönül verenleri
bir nebze olsun teşvik etmek, bu sanata
yeni ve üstün eserler kazandırmak, bun-

ları yeni kuşaklara aktarmak, dolayısıyla
bu sanatın yaşatılması, geliştirilmesi ve
bu sanata hak ettiği ilgi ve alâkayı sağla-
yabilmektir.”

Ödül töreninde ayrıca, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz, İl Kültür ve
Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Eski
İstanbulMilletvekili Nevzat Yalçıntaş, Hat üstadı
Hasan Çelebi, Jüri Üyeleri Prof. Uğur Derman
ve Mehmed Özçay hat sanatı üzerine yaptıkları
konuşmalar davetliler tarafından ilgiyle din-
lendi.

Albaraka Türk, yüzyýllardýr bizi
biz yapan en önemli deðerler-
den biri olan geleneksel hat
sanatýna desteðini sürdürerek
bu yýl hat yarýþmasýnýn ikinci-
sini gerçekleþtirdi.

Celi Divani Dalı Birincisi Mohammed D. Cellul SURİYESergide Yer Alan Hat Çalışmaları



ALBARAKA TÜRK’ÜN AÇMIŞ OLDUĞU HAT YARIŞMASINDA
DERECEYE GİREN ESERLER



20 YENİ BEREKET KAPISI
HİZMETE GİRDİ

Başarılı halka arzı ve uyguladığı dengeli şubeleşme strateji-
siyle 2007 yılına damgasını vuran, aynı zamanda ülkemizin ilk
katılım bankası olan Albaraka Türk, şubeleşme faaliyetlerine
istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Katılım bankacılığı prensiple-
ri çerçevesinde hizmet veren Albaraka Türk, bu hizmet anlayışını
hizmet kalitesiyle birleştirerek, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştır-
mayı hedefliyor. Bu amaçla başladığı şubeleşme faaliyetlerine
2008 yılında açtığı 20 şube ile devam etti…

2008 yılında İstanbul’da yeni şubeler açarak büyümesini
devam ettiren Albaraka Türk, Türkiye ekonomisinin can damarı
İstanbul'da Esenler, İstoç, Kozyatağı, Hasanpaşa, Topçular,
Osmanbey, Altunizade, Gaziosmanpaşa, Sultançiftliği, Bakırköy
Çarşı ve Hadımköy'de açtığı yeni şubelerle bu bölgeye verdiği
önemi birkez daha göstermiş oldu. Son açılan şubelerle birlikte
İstanbul’daki bereket kapıları 45'e ulaştı. Marmara Bölgesi’nin
ekonomik açıdan bir diğer önemli ili olan Bursa’da ise Nilüfer
şubesi, 95. şube olarak hizmet vermeye başladı. Bu bereket
kapılarının açılışlarına, Albaraka Türk yönetim kurulu üyeleri ve
yöneticileriyle beraber iş ve siyaset dünyasından da önemli

misafirler katıldı. Açılışlarda, bankacılığın parlayan yıldızı katılım
bankacılığının gelişmesinin var olduğu bölge için artık önemli
bir değer haline geldiğini vurgulayan konuşmacılar, Albaraka
Türk’ün ülke ekonomisine kazandırdığı hizmetlerin önemine
vurgu yaptılar. Bu bölgelerde iş yapan, üreten ve bankacılık hiz-
metine ihtiyaç duyan işletmeler için harekete geçen Albaraka
Türk, katılım bankacılığı anlayışı çerçevesinde verdiği hizmetle
ekonomik canlanmaya önemli katkılar sağlıyor. Yeni açılan şube-
lerle birlikte Albaraka Türk'ün istikrarlı büyümesini sürdüreceğini
belirten Albaraka Türk yöneticileri önümüzdeki dönemde
İstanbul’da yeni şube açılışlarının devam edeceğini ifade ettiler.

2008 yılı şube açılışlarına İstanbul dışında İç Anadolu'da da
hız veren Albaraka Türk, Başkent Ankara’da Turan Güneş, Ulus ve
Ümitköy'de 2008 yeni bereket kapılarını hizmete açmış oldu.
Ankara'da ilk açılan bereket kapısının bulunduğu Turan Güneş
bulvarı, son yıllarda Çankaya ilçesinin yükselen değerlerinden
biri olarak göze çarpıyor. Birçok işyerinin buraya taşınması, bu
bölgenin ekonomik olarak canlanmasına ve banka şubelerinin de
bu bölgeye ilgisinin artmasına neden oluyor. Turan Güneş şube-
sinden sonra Ulus'ta açılan bir diğer yeni bereket kapısıyla
Albaraka Türk, Ankara’nın ekonomik açıdan gelişmesine katkı
sağlayacak yatırımların öncülüğünü devam ettirdi. Ulus, Çarşıla-
rı ve İş Hanlarıyla Başkent’teki hareketliliğin en önemli bölgele-
rinden biri olma özelliğini taşıyor. Ankara’nın eski yerleşim yeri
olması ve Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıklarına tanıklık etmesi açı-
sından Ulus ekonomik durumunun yanısıra önemli bir tarihe
tanıklık etmesi bakımından da Ankara için ayrı bir öneme sahip-
tir. Başkentte son açılan bereket kapısı olan Ümitköy ise;
Ankara'nın yeni ve modern yüzünü yansıtan bir bölge olarak kar-
şımıza çıkıyor. Topladığı fonları yine o bölgenin kalkınması için
kullanılmasına büyük önem veren Albaraka Türk Başkentte açtığı
bu yeni şubelerle bu bölgelerin ekonomik açıdan kalkınmasına
katkı sağlamayı hedefliyor. Son açılan şubelerle birlikte
Ankara’daki bereket kapısı sayısı 9'a yükselmiş oldu.

2008 yılı ile birlikte Trakya Bölgesine Çorlu şubesiyle giriş
yapan Albaraka Türk katılım bankacılığı hizmet anlayışını ülkemi-
zin her noktasına götürme çabası konusunda önemli bir adımda
daha bulunmuştur. Çorlu, Trakya bölgesinde Tekirdağ ilinin ilçe-

(Soldan sağa) Mete Aslan (İskenderun Belediye Başkanı), Dr.
Adnan Büyükdeniz (Albaraka Türk Genel Müdürü) ve Nusret
Miroğlu (Hatay Valisi) İskenderun Şube Açılışında kurdela
keserken.

38 BEREKET



si olmasına rağmen ekonomik potansiyel açısından önemli bir
üretim üssü olma yolundadır. Birçok firma burada üretim yap-
makta ve Avrupa’ya ihracat gerçekleştirmektedir. Bu ekonomik
potansiyel birçok banka şubesiyle birlikte Albaraka Türk de bura-
daki ekonomik gelişmişliğe katkıda bulıunmak ve tasarrufları
yatırıma dönüştürmek için Çorlu halkının hizmetine açılmıştır.

Ordu şubesinin açılış konuşmasında konuyla ilgili görüşleri-
ni ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz
şunları söyledi: “Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Trabzon ve
Rize’den sonra 4. bereket kapısı olarak açılışı yapılan Ordu sube-
si; Albaraka Türk’ün ülkemiz genelindeki 90. şubesi oldu.
Bilindiği gibi Ordu’nun en önemli ekonomik sektörü tarım ve
tarım ürünleri işlemedir ve bunun başında da fındık üretimi ve
işlemesi gelmektedir. Dünyada fındık üretimi ve ihracatında 1.
sırada olan ülkemizin bu alandaki en önemli üretim üssü de
Ordu'dur. Fındık denince ülkemizde ilk akla gelen illerden olan
Ordu, bu yönüyle ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağlıyor.”

Konuyla ilgili Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada ilerleyen
dönemlerde Karadeniz Bölgesi’ndeki bereket kapılarının artırıl-
masının hedeflendiği belirtildi. Ordu’nun bu ve diğer ekonomik
alanlarda da ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlaması ve
hak ettiği gelişmişlik seviyesine yükselmesi hedeflemekte.

Ege Bölgesi’nin incisi İzmir’de ise 97. şube, Aralık ayında
gerçekleşen açılış töreni ile İzmir’deki üçüncü Albaraka Türk
şubesi olarak hizmet vermeye başladı. Böylece Albaraka Türk,
söz verdiği gibi 20 şube açarak 2008 yılını tamamladı.

Ümitköy şube açılışından bir görünüm

(Soldan sağa) Albaraka Türk Genel Müdür Baş Yardımcısı Fahrettin
Yahşi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin ve
Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu Nilüfer
Şubemizin kurdele kesimi sırasında.



İstanbul Hadımköy’de 98. ve Adana
Küçüksaat’ta 99. şubenin hemen ardından
Albaraka Türk 100’üncü şubesini, Türkiye’nin
dünyaya açılan limanına ev sahipliği yapan
İskenderun’da açtı. Törene Hatay Valisi Nusret
Miroğlu, İskenderun Kaymakam Vekili ve Belen
Kaymakamı Mehmet Öz, İskenderun Belediye
Başkanı Mete Aslan, Albaraka Türk yöneticileri
ve davetliler katıldı.

Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Adnan
Büyükdeniz, açılışta yaptığı konuşmada, sağ-
lıklı büyüme stratejisini önümüzdeki 4 yılda
ulaşmayı hedefledikleri 200 şubeyle sürdüre-
ceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Geçici olduğunu düşündüğümüz kriz
koşullarının büyüme planlarımızın önünü kes-
mekte ve bu nedenle şubeleşme ve büyüme
çalışmalarımız devam etmektedir. 100. şube-
nin açılışı, bankamız açısından önemli bir
dönüm noktası olmakla birlikte bu şubemizin
İskenderun’da açılması, bir tesadüften öte fark-
lı bir açıdan da önem arz etmektedir. Ülkemizi
dünya ticaretine açan en önemli limanlardan
birisine ev sahipliği yapan İskenderun’un, gelişmeye açık sana-
yisi ve işletmeleri ile güçlü bir finansör olarak da hep yanımızda
olacağına inanıyoruz.

Reel kesimin finansman ihtiyaçlarını temin ve halkımızın
tasarruflarını değerlendirme noktasında önümüzde gidilecek
daha uzun bir yolumuz var. Bankacılığın tamamlayıcı bir unsuru
olarak katılım bankaları da yaygınlaştıkça ve iş yapış tarzları hal-
kımız tarafından benimsendikçe bu potansiyelin kendini göstere-
ceğine inanıyorum.”

Türk’ün, tüm dünyayı sarsan zorlu ekonomik şartlarda başa-
rılı bir sınav verdiğinin de altını çizen Büyükdeniz, sözlerini şöyle
sürdürdü:

“Dünyanın ekonomik anlamda verdiği en önemli sınavlardan
birini yaşadığımız şu günlerde dev finans kuruluşları ve bankalar
ardı ardına iflas açıklarken, bizim bu kritik süreçteki başarımızın
ardında, özellikle temel işlevimiz olan finansal aracılık işlemleri-
ne büyük ölçüde devam edip, topladığımız fonları reel kesime
aktarmamız yatmaktadır.

Bununla birlikte, kredi kalitesine, teminat yapısına, bilânço
dengesine ve makul bir likidite oranına daha fazla önem veren
titiz çalışmalarımız ise başarımızı içinde bulunduğumuz zor şart-
larda daha da değerli kılmaktadır. Ayrıca son yıllarda özellikle
maliyet kontrolü konusunda gerçekleştirdiğimiz ciddi atılımlar
sayesinde de 2008 için öngördüğümüz bütçeye de büyük ölçü-
de uygun bir gelişme temin ettik.“

Eski bakanlardan Korkut Özal’ı Altunizade şube açılışından Albaraka Türk Yönetim
Kurulu II.Başkanı Yalçın Öner karşılarken

(Soldan sağa) M. Ali Verçin
(Albaraka Türk Genel Müdür Yrd.),
Fahrettin Yahşi (Albaraka Türk Genel
Müdür Başyrd.), Temel Hazıroğlu
(Albaraka Türk Genel Müdür Yrd.) ve
Osman Çelebi (Ticari Krediler Müdürü)
Altunizade şube açılışında sohbet
ederken.



ULUSLARARASI KARA PARAYLA MÜCADALE
FORUMUNA ALBARAKA TÜRK ÝMZASI

ALBARAKA TÜRK, İLK 9 AYDA NET KÂRINI YÜZDE 58 ARTIRDI

Katýlým bankacýlýðýnýn ülkemizdeki ilk
ve öncü kuruluþu Albaraka Türk, Arap
Bankalarý Birliði'nin 14-16 Aðustos 2008
tarihlerinde Ýstanbul'da düzenlediði kara
parayla mücadele konulu foruma gümüþ
sponsor oldu. Yoðun bir katýlýmýn olduðu
toplantýlarda çeþitli ülkelerden gelen ka-
týlýmcýlar önemli fikir alýþveriþinde bu-
lundular.

Forumda söz alan konuþmacýlar kara
parayla mücadele konusunda uluslararasý
hukuk sistemindeki düzenlemelerle ilgili
bilgiler verirken öte yandan da uyum gö-
revlilerinin bu düzenlemeler çerçevesin-
deki sorumluluklarýnýn önemine de vurgu
yaptýlar. Katýlýmcýlar ayrýca konuþmacýlara

anlattýklarý konu çerçevesinde soru sorma
imkâný da bulabildiler. Bu sayede uyum
görevlileri farklý ülkelerin bu konuda yap-
týklarý çalýþmalar hakkýnda da fikir sahibi
oldular.

Toplantýnýn ilk günündeki öðle yeme-
ðinde yapýlan ödül töreninde Albaraka
Bankacýlýk Grubu iþtiraki de olan Albaraka
Türk'e foruma yaptýðý katkýlardan dolayý
teþekkür plaketi verildi. Albaraka Türk adý-
na ödülü alan Genel Müdür Yardýmcýsý
Bülent Taban, konuyla ilgili yaptýðý açýkla-
mada "Albaraka Bankacýlýk Grubu iþtiraki
olan Albaraka Türk, önemli uluslararasý
forumlara bundan önce çeþitli düzeyde
katkýlarda bulunduðu gibi bundan sonra

da katkýda bulunmaya devam edecektir.
Biz Albaraka Türk olarak bankacýlýk konu-
sunda uluslararasý alandaki geliþmeleri
yakýndan takip ediyoruz ve bu güncel ge-
liþmeler çerçevesinde müþterilerimize en
iyi þekilde hizmet veriyoruz" dedi.

Başarılı halka arzı ve uyguladığı dengeli
şubeleşme stratejisiyle 2007’ye damgasını
vuran Albaraka Türk Katılım Bankası sağlıklı
gelişimini sürdürüyor. Banka, 30 Eylül 2008
dönemi itibarıyla denetlenmiş konsolide
olmayan mali tablo rakamlarını kamuoyu ile
paylaştı. Buna göre bankanın 2008 yılı
üçüncü çeyrek vergi sonrası net kârı, 2007
yılının aynı dönemine nispetle yüzde 58’lik
bir artış göstererek, 90.687 bin YTL olarak
açıklandı.

Türkiye’nin ilk katılım bankası ve
Albaraka Banking Group* üyelerinden olan
Albaraka Türk’ün kamuoyuna açıklanan
2008 yılı ilk 9 aylık mali tablo rakamlarına
göre vergi öncesi kârının 114.505 bin YTL
olarak gerçekleştiği, oluşan bu kârdan da
23.818 bin YTL vergi karşılığı ayrıldığı ve

vergi sonrası Banka’nın net kârının ise
90.687 bin YTL olduğu bildirildi. Ayrıca
Albaraka Türk Katılım Bankası’nın toplam
varlıkları 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren
dönemde yılbaşından itibaren yüzde 20 arta-
rak 4.439.465 bin YTL seviyesine ulaştığı da
ifade edildi. Bununla birlikte aynı dönemde
bankanın finansal kiralama işlemlerinden net
alacakları dâhil toplam kredi portföyünün
yüzde 25 büyüyerek, 3.565.823 bin YTL’ye
ulaştığı vurgulandı. Kâr ve zarara katılım
hesapları ile özel cari hesaplar aracılığıyla
toplanan fonların toplam tutarının ise aynı
dönemde yüzde 24 artarak 30 Eylül 2008
itibarıyla 3.730.194 bin YTL olarak gerçek-
leştiği de verilen bilgiler arasında yer aldı.
Banka’dan yapılan açıklamaya göre, öz kay-
naklarının aynı dönemde, dönem kârının ila-

vesiyle 592.547 bin YTL olduğu bildirildi.
Verilen bilgiler çerçevesinde ilk 9 aylık

mali tablo rakamlarını yorumlayan Albaraka
Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Dr.
Adnan Büyükdeniz, “Bankamız, kârlılık ile
büyüme arasında tesis edilen sağlıklı politi-
ka ilkesi doğrultusunda hızlı gelişimini sür-
dürmektedir. 2008 yılı ilk üç çeyrek sonuç-
ları, bütçe hedeflerimizle uyumlu bir perfor-
mans sergilendiğini teyit etmiştir” dedi.
Türkiye ekonomisinin zorlu küresel şartlarda
başarılı bir sınav verdiğinin de altını çizen
Büyükdeniz, “Bankamız, kurulduğu günden
bugüne hep yanında durduğu ve destek ver-
diği Türk reel sektörüne olan güvenini sür-
dürmekte; bu sayede müşterileri, ortakları ve
çalışanları ile birlikte sağlam adımlarla gele-
ceğe yürümektedir” dedi.

**AAllbbaarraakkaa BBaannkkiinngg GGrroouupp

Albaraka Bankacılık Grubu (“ABG”) faizsiz sistemde bireysel, kurumsal, katılım, yatırım bankacılığı yapan ve Albaraka iştiraki olan 12
adet bankanın konsolide edilerek tek bir çatı altında toplanması amacıyla 2002 yılında Bahreyn’de kurulmuştur. Bahreyn, Ürdün, Lübnan,
Mısır, Tunus, Cezayir, Sudan, Güney Afrika, Suriye, Endonezya, Pakistan ve Türkiye’de toplam 267 banka şubesi ve temsilcilikleriyle
faaliyetlerini sürdürmektedir. ABG 2006 Mayıs’ında ilk halka arzını tamamlamış ve Bahreyn ve Dubai borsalarında kote edilmiş olup, son
dönemde Suriye’de yeni bir banka, Endonezya’da da bir temsilcilik tesis etmiştir. Grubun toplam aktifleri 30.09.2008 üçüncü çeyrek
itibarıyla 11,1 milyar US$, özkaynakları ise 1,6 milyar US$’a ulaşmıştır. 1985’te faaliyetlerine başlayan ve Türkiye’nin ilk ‘katılım bankası’
olan Albaraka Türk, bugün itibariyle Türkiye genelinde 100 şubesiyle hizmet vermektedir.



SÜREKLÝ GELÝÞEN
ÝNSAN GRUBU

Bireysel ve takým olarak sürekli geliþen insan gruplarýný tanýmlayan Öðrenen Organizasyon, Chris
Argyris tarafýndan 1980'lerde gündeme getirildi. Peter Senge ise beþ disiplinle insan potansiyelini açýða
çýkarma iddiasýnda yeni bir model geliþtirmiþtir.

Öðrenen Organizasyon'un bir çok
farklý tanýmý yapýlmakla birlikte
aþaðýdaki tanýmlarýn yeterince

açýklayýcý olduðu kanýsýndayýz.

*Bilgiyi elde etme, transfer etme, ye-
ni bilgi ve bakýþ açýlarý üzerinde tefekkür
etme konusunda davranýþlarýný deðiþtir-
me becerisine sahip olan organizasyon-
dur. (David A. Garvin)

*Öðrenen bir organizasyon istedikleri
sonuçlarý elde etme kapasitelerini, birey-
sel ve takým olarak sürekli geliþtiren bir
insan grubudur. Bu bir vizyondur; bugü-
nün tanýmý deðil, gelecekte ne olabilece-
ðinin bir tanýmýdýr. (Peter Senge)

11998800''lleerrddee ggüünnddeemmee ggeellddii

Örgütsel öðrenme kavramý 1980'lerin
baþýnda gündeme gelmeye baþladý. Bu
kavramýn öncülerinden birisi Chris Arg-
yris'tir. 1978'de Örgütsel Öðrenme kitabý-
ný yayýmladý. Argyris'in bu alandaki asýl

önemli katkýsý zihnî modeller üzerine ge-
liþtirdiði çalýþmalardýr.

Kavramýn asýl popülerlik kazanmasý
ise Peter Senge'nin 1990'da Beþinci Di-
siplin'i yazmasý ile gerçekleþmiþtir. Sen-
ge bu kitabýnda 1960'larda Jay Forrester
tarafýndan ortaya atýlan sistem dinamik-

leri modelini organizasyonel uyum ile
birleþtirerek insan potansiyelini açýða çý-
karma iddiasýnda yeni bir model geliþtir-
miþtir.

PPeetteerr SSeennggee,, ssöözz kkoonnuussuu mmooddeellii iissee
bbeeþþ ddiissiipplliinn üüzzeerriinnee kkuurruullmmuuþþttuurr;;

11-- KKiiþþiisseell UUssttaallýýkk // HHaakkiimmiiyyeett

Senge, bu kavram için "personal
mastry" ifadesini kullanmaktadýr. Ancak
kavrama yüklediði anlam, kiþinin öncelik-
le kendi hayatýný anlamlandýrmasý, kendi
önceliklerini belirlemesi ve onlara tutkuy-
la baðlanmasýdýr.

Kiþisel vizyonlarýný oluþturabilen bi-
reyler, hayata daha fazla tutkuyla baðla-
nacaklar, iþlerini de kiþisel vizyonunun
bir aracý olarak gördükleri için ona da da-
ha tutkuyla sarýlacaklardýr.

Kiþisel tutku, insanlarýn kurtulmak iste-
dikleri þeylere deðil, gerçekleþtirmek iste-
dikleri arzular üzerinde odaklanmalarýdýr.

Ahmet ERKOÇ



Mevcut gerçekliðimizle vizyonu-
muz arasýndaki açýklýk saðlayýcý stres
kaynaðýdýr.

Ýnsanlara kiþisel tutku empoze ede-
mezsiniz. Ancak onlarýn kiþisel vizyonuy-
la örgütsel vizyonu bütünleþtirdiðinizde
bundan müthiþ bir öðrenme potansiyeli
doðacaktýr.

Duygusal Zeka!

22-- DDüüþþüünnsseell MMooddeelllleerr
Chris Argyris'in çalýþmalarýyla ortaya

konulan zihinsel modeller; bizim hayata,
insana, pazara, iþletmeye ve karþýlaþtýðý-
mýz bütün olaylar karþýsýndaki temel var-
sayýmlarýmýzdýr.

Bütün insanlarýn zihnî modelleri var-
dýr. Problem zihnî modellerimizin varlýðý
deðil, onlarýn örtük kalmasý, paylaþýlma-
masýdýr.

Zihnî modellerimiz, bizim karþýmýzda-
ki insanlarýn düþüncelerini anlamamýzda-
ki en büyük engellerden birisidir.

Senge, zihnî modellerin bir yönetim
aracý olarak kullanýlmasýna örnek olarak
Arie De Guess tarafýndan Shell'de yürütülen
senaryo planlamalarýný göstermektedir.

Bu çalýþmalarla, Shell ortaya koyduðu
senaryolarla yöneticilerinin petrol piyasa-
sýna iliþkin varsayýmlarýný deðiþtirmiþ ve
böylece Shell'i rakiplerinin önüne geçiren
yeni stratejiler geliþtirebilmiþtir.

33-- PPaayyllaaþþýýllaann VViizzyyoonn
Paylaþýlan vizyon, en yalýn haliyle

"Nereye varmak istiyoruz" sorusunun ce-
vabýdýr.

Kiþisel vizyonlar nasýl kiþilerin kafala-
rýnda ve yüreklerinde taþýdýklarý imge ve
resimlerse, paylaþýlan vizyonlar da ayný
þekilde organizasyonun her yerindeki in-
sanlarýn taþýdýklarý resimlerdir.

Ýnsanlar bir vizyonu gerçekten payla-
þýyorlarsa, ortak bir özlemle birbirine
baðlýdýrlar.

Vizyonun kendisinden çok ne iþ gör-
düðü önemlidir.

Vizyon þenlendiricidir. Ýnsanlarýn þir-
ketle olan iliþkisinin niteliðini deðiþtirir.

Artýk "onlarýn þirketi"
olmaktan çýkar, "bi-
zim þirketimiz" olur.

Pa y l a þ ý l a n
vizyon insanlarý
bir "iþ etrafýnda"
birleþtirir.

Pa y l a þ ý l a n
vizyon risk almayý
ve denemeyi teþvik
eder.

44-- TTaakkýýmm HHaalliinnddee
ÖÖððrreennmmee

Takým halinde öð-
renme, bir amaç etrafýn-
da hizalanma ve takým
üyelerinin gerçekten ar-
zuladýðý sonuçlarý elde
etme kapasitesini geliþtirme
sürecidir.

Takýmlar ortak vizyon geliþtirme di-
siplini üzerine kurulur. Takým üyeleri viz-
yonlarýný kendileri belirler. Böylece vizyo-
nu içselleþtirirler.

Hizalanma, bir takýmýn bütün üyeleri-
nin enerjilerini ayný amaca doðru yönelt-
meleridir.

Takýmlarda tam hizalanmanýn gerçek-
leþmemesi durumunda bireylere verilen
yetkiler yýkýcý hale de gelebilir. Böyle ta-
kýmlarda, takým üyelerinin yeteneði top-
lam yeteneðinden daha düþük olabilir.

Farklý uzmanlýk, deneyim ve bilgi sa-
hibi insanlarýn takýmlarda bir araya gel-
mesi baþlý baþýna bir güç kaynaðýdýr.

Çok zeki de olsalar birbirilerine ben-
zeyen insanlarýn bir takýmda çok yüksek
bir performans ortaya koyamayacaklarý
öngörülmektedir.

Çünkü bu insanlarýn becerileri de hep
birbirine benzemektedir.

Microsoft, her yazýlým ekibine mutla-
ka birkaç yeni üye dahil etmektedir.

55-- SSiisstteemm DDüüþþüünncceessii

Diðer dört disiplini de içerdiði gerek-
çesi ile Senge, Sistem Düþüncesini Be-
þinci Disiplin olarak adlandýrmaktadýr.

Sistem düþüncesi, 1960'lý yýllarda
Jay Forrester tarafýndan ortaya konulan
sistem dinamikleri modelinin, iþletmele-
rin belirsizliklerle baþa çýkmasý dikkate
alýnarak yeniden yorumlanmasý ve geliþ-
tirilmesi ile biçimlendirilmiþtir.

*Resmin bütününü görmek,

*Olaylar ve eðilimlerin arkasýndaki
sistem yapýsýný araþtýrmak,

*Kýsa dönemli, yan etkisi yüksek çö-
zümler yerine uzun dönemli kaldýraç gü-
cü yüksek çözümlere odaklanmak,

*Problemler karþýsýnda suçlu aramak
yerine birlikte çözüm üretmek,

*Kiþileri suçlamak yerine problemi or-
taya çýkararak sistem üzerine odaklanmak
gerekmektedir.

Ýnsanlara kiþisel tutku empoze ede-

mezsiniz. Ancak, onlarýn kiþisel viz-

yonuyla örgütsel vizyonu bütünleþtir-

diðinizde bundan müthiþ bir öðren-

me potansiyeli doðacaktýr.



OSMANLI FÝNANS KURUMU
PARA VAKIFLARI

Faizsiz esasa göre çalýþan katýlým bankacýlýðýný anlamak için para vakýflarýný da incelemekte fayda var.
Çünkü tarihçiler, "Bir þeyin tarihi bilinmezse tanýmý yapýlamaz" diyorlar. Para vakýflarý elbette bugünkü
bankacýlýðýn karþýlýðý deðil. Fakat finans tarihinin bilinmesi önem taþýyor. Günümüzdeki Vakýflar
Bankasý'nýn temelinin de Osmanlý vakýflarýna dayandýðýný dikkate alýnca bu daha da zorunlu oluyor.



Vakýf, Cumhuriyet kuþaklarý için daha
çok kültür ve sanat faaliyetlerini or-
ganize eden kurumlarý çaðrýþtýrýyor.

Oysa vakýf medeniyetini kuran Osmanlý-
larda bugünkü fonksiyonlarý yerine getir-
mekle birlikte vakýflar hayatýn tümünü,
hatta ticareti bile düzenliyorlardý. Yaptýr-
dýklarý çarþý ve bedestenlerle ticare-
tin düzenli ortamlarda yapýlmasýný
saðlayan vakýflar, para vakýflarýy-
la bir finans kurumu görevini de
yerine getiriyorlardý. Bu nedenle
faizsiz esasa göre çalýþan katý-
lým bankacýlýðýný anlamak için
para vakýflarýný da incelemekte
fayda var. Çünkü tarihçiler, "Bir
þeyin tarihi bilinmezse tanýmý
yapýlamaz" diyorlar. Bugünkü fi-
nans sektörünü anlamak için dünün
finans kaynaklarýný bilmek gerekir. Para
vakýflarý elbette bugünkü bankacýlýðýn kar-
þýlýðý deðil. Fakat finans tarihi bilinmesi
açýsýndan önem taþýyor. Günümüzdeki
Vakýflar Bankasý'nýn temelinin Osmanlý
vakýflarýna dayandýðýný da dikkate alýnca
bu daha da zorunlu hale geliyor. Osmanlý
Para Vakýflarý (Türk Tarih Kurumu Yayýnla-

rý, Ankara 2003) adlý doktora tezini kitap
olarak yayýnlayan Doç. Dr. Tahsin Öz-
can'ýn konuyla ilgili merak edilenlere ce-
vaplarý þöyle:

VVaakkýýff nneeddiirr??
Klasik kaynaklarda yapýlan tarifiyle

vakýf, "Menfaati ibâdullaha ait olur vechi-
le bir ayný, Cenabý Hakk'ýn mülkü hük-
münde olmak üzere temlik ve temellükten
mahbus ve memnu kýlmaktýr". Tarifi aça-
cak olursak, vakýf; bir malý þahsî mülki-
yetten çýkarmak suretiyle, alým-satýma ve
mülkiyete konu olmasý mümkün olmaya-
cak þekilde (Allah'ýn mülkü hükmünde)
insanlarýn istifadesine tahsis etmektir. Bu
açýdan vakýflar kamu ve özel mülkiyetin
dýþýnda kendine has yapýsý ve iþleyiþi
olan üçüncü bir mülkiyet kategorisi ve
ayrý bir sektör oluþturmaktadýr ki, buna
günümüzde üçüncü sektör adý verilmek-
tedir.

VVaakkýýffllaarrýýnn OOssmmaannllýý MMeeddeenniiyyeettiinnddeekkii
yyeerrii vvee öönneemmii nneeddiirr??

Günümüzde vakýf denilince, biraz da
nostaljik bir yaklaþýmla gelinlik kýzlara
çeyiz hazýrlayan, kýþýn aç kalan vahþi
hayvanlara yiyecek ve kuþlara yem ve-
ren, hizmetçinin kýrdýðý tabaklarýn para-
sýný ödeyen kurumlar akla geliyor. Bun-
lar elbetteki var, ancak vakýflar bunlardan
ibaret deðildir ve vakfýn Osmanlý toplu-

mundaki yerini tayin açýsýndan bu tür ör-
nekler yanýltýcý olmaktadýr. Osmanlý top-
lumunda vakýflarýn sanýldýðýndan çok da-
ha fazla, son derece geniþ fonksiyonlarý
mevcuttur. Bu açýdan vakýflarýn faaliyet
alanlarýný incelediðimizde konu çok da-
ha net bir þekilde ortaya çýkacaktýr. Os-

manlý toplumunda vakýflarýn belli baþ-
lý fonksiyonlarýný ana hatlarýyla þöy-
le özetleyebiliriz:

1- Altyapý ve bayýndýrlýk hiz-
metleri, ki buna günümüzde be-
lediyelerin yaptýðý her türlü faali-
yetleri, Osmanlý toplumunda ge-
nellikle vakýflar vasýtasýyla ger-
çekleþtirilirdi.

2- Dinî ve kültürel hizmetlerin
finansmaný vakýflar tarafýndan sað-

lanmýþtýr.

3-Eðitim hizmetlerinin finansmaný da
vakýflar tarafýndan saðlanmýþtýr, ki buna
mahalle mektebinden en yüksek seviyeli
týp medreselerine kadar bütün eðitim ku-
rumlarýný dahil edebiliriz. Bunun tek istis-
nasý Osmanlý Sarayý'na baðlý bir eðitim ku-
rumu olan Enderun Mektebi'dir. Modern
anlamda eðitim kurumlarýnýn kuruluþuna
kadar Osmanlý toplumundaki eðitim hiz-
metlerinin neredeyse tamamý vakýflarýn
desteðiyle yürütülmüþtür.

4- Saðlýk hizmetleri: Saðlýkla ilgili
eðitim hizmetleri de yine vakýflar eliyle

Para Vakýfları Osmanlý cemiyetin-

de önemli birer kredi kurumu hali-

ne gelmiþ, birer dayanýþma ve

sosyal güvenlik müessesesi olma

özelliði kazanmýþtýr. Para vakýflarý

sahip olduklarý fonlarý çeþitli

usullerle idaneye vererek yani kre-

di olarak kullandýrmak suretiyle

toplumun kredi ihtiyacýnýn karþý-

lanmasýnda önemli bir fonksiyon

üstlenmiþ ve kredi piyasasýnda da

düzenleyici rol oynamýþtýr.



yürütüldüðü gibi buna ilaveten halka yö-
nelik saðlýk hizmetlerinin finansmaný va-
kýflar vasýtasýyla yapýlmaktaydý.

5- Sosyal yardým, sosyal güvenlik
ve hayýr hizmetleri: Vakýflarýn gerek
fakir ve muhtaç insanlara gerek bel-
li topluluklara mensup kiþilere yö-
nelik olarak verdiði birtakým hizmet-
ler bu çerçevede düþünülmelidir.
Bütün bu fonksiyonlarý nedeniyle Os-
manlý medeniyeti, araþtýrmacýlar tara-
fýndan haklý olarak, bir 'Vakýf Medeniyeti'
olarak tanýmlanmaktadýr.

PPeekkii bbuu iiþþlleerr nnaassýýll yyaappýýllýýyyoorr,, ssiisstteemm
nnaassýýll iiþþlliiyyoorr??

Bir vakýf kurulurken öncelikle bir
amaç tespit ediliyor. Diyelim ki, falanca
mahallenin veya bölgenin bir mektebe,
çeþmeye, köprüye veya camiye ihtiyacý
var. Öncelikli olarak bir hayýr sahibi tara-
fýndan ihtiyaç duyulan bu hizmet mües-
sesesinin inþasý gerçekleþtiriliyor. Daha
sonra da bu eserlerin varlýðýný ve iþleyiþi-
ni saðlýklý bir þekilde sürdürebilmesi için
sürekli bir gelir kaynaðý oluþturuluyor; ta-
mir, bakým ve iþletme giderlerini karþýla-
yacak düzeyde bir gelir tahsisi yapýlýyor.
Bu kaynaðýn oluþturulmasý, gelirin temini
nasýl saðlanýyor? Ýþte burada karþýmýza
vakýf kurumu çýkýyor. Yapýlan esere maddî
gelir saðlayacak menkul veya gayrimen-
kul tahsis ve vakfediliyor ki, bu daha çok
tarla, bahçe, ev, imalathane, han, hamam
veya dükkan, çarþý gibi gayrimenkuller-

den oluþuyor. Yani bir eser yapýldýktan
sonra sürekli hayýrseverlerin himmetine
ve yardýmýna muhtaç bir þekilde hayatiye-
tini sürdürsün gibi bir anlayýþ mevcut de-
ðil; aksine hayatiyetini ve fonksiyonlarýný
saðlýklý bir þekilde sürdürebilmesi için
gerekli gelir kaynaðý da birlikte oluþturu-
luyor ki, burada karþýmýza vakýf kurumu
çýkýyor.

SSüürreekklliilliikk eessaass ööyyllee ddeeððiill mmii??
Evet, bir þeyin vakýf olabilmesi için

prensip olarak ilelebet tahsis edilmesi

esastýr. Vakýf kuran kiþiler, eserin varlýðý-
nýn ilelebet devam edebilmesi için gerek-

li malî kaynaðý da tahsis ederlerdi. Ya-
ni tahsis edilen gelirlerin, vakfýn yýllýk
giderlerini karþýlayacak þekilde ol-
masý saðlanýrdý. Vakfýn kuruluþ se-
nedinde, yani vakfiyesinde vakfýn
mal varlýklarýnýn neler olduðu, bun-
lardan ne kadarlýk bir gelir elde edi-
leceði, bu gelirlerin nerelere ne ka-

dar ve nasýl harcanacaðý ve kaç kiþi-
nin istihdam edileceði gibi hususlar ay-

rýntýlý bir þekilde belirtilirdi. Dolayýsýyla
bu sistemde baþlangýçta tespit edilen
amaca yönelik olarak, tesis edilen eserin
bir baþka kurumun desteðine ihtiyaç duy-
maksýzýn baðýmsýz bir þekilde hayatiyetini
sürdürmesi temin edilmiþ oluyordu.

OOssmmaannllýý vvaakkýýff ssiisstteemmiinniinn kkaayynnaaððýý
nneeddiirr??

Osmanlý vakýf sistemini besleyen fak-
tör, insanlarýn yaþam tarzý ve dünya görü-
þüdür. Osmanlý toplumunda insanlarýn
lüks bir hayat sürmeleri hoþ görülmezdi,
ortalama yaþam standardý toplumun de-
ðiþik kesimleri için çok farklý deðildi. Bu
anlayýþ lüks ve ihtiþamýn revaçta olduðu
Lale Devri veya benzeri bazý dönemler dý-
þýnda sarayda ve yönetici kesimler ara-
sýnda bile böyleydi. Dolayýsýyla insanlarýn
ellerindeki ihtiyaç fazlasý kaynaklarý yön-
lendirebilecekleri alanlar sýnýrlýydý. Temel
ihtiyaçlar karþýlandýktan sonra insanlarýn
elinde kalan kaynaklar, hayýr ve sadaka

OOssmmaann GGaazzii -- AAkkççee

PPaarraa vvaakkýýffllaarrýý mmaahhiiyyeettlleerrii vvee ffaaaalliiyyeett
aallaannllaarrýýnnaa ggöörree kkýýssaaccaa þþööyyllee öözzeettlleenneebbiilliirr::

11-- AAvvâârrýýzz VVaakkýýffllaarrýý:: Avarýz vakýflarý,
mahalle ve köylerde, köy veya mahalle
halkýnýn baþta vergiler olmak üzere birta-
kým ortak mükellefiyetlerinin karþýlanma-
sýný ve çeþitli ortak ihtiyaçlarýnýn temini-
ni saðlamak için oluþturulan vakýflardýr.

22-- MMeemmlleekkeett ((MMeennaaffii)) SSaannddýýkkllaarrýý::
Mithat Paþa'nýn Tuna Vilayeti'ndeki va-
liliði esnasýnda özellikle zirai üretime
kredi desteði saðlamak için oluþturulan
bir fon olup, iþleyiþinde para vakýflarý
esas alýnmýþtýr.

33-- EEssnnaaff SSaannddýýkkllaarrýý:: Osmanlý esna-
fý, rekabetten çok iþbirliði ve karþýlýklý
kontrol ilkelerine baðlý idi. Bu çerçeve-
de oluþturulan esnaf birliklerinin arala-
rýndaki iþbirliði ve dayanýþmayý saðla-
yan önemli araçlardan biri de esnaf
sandýðý, esnaf kesesi, orta sandýðý, ya
da esnaf vakfý gibi ortak fondur.

44-- OOrrttaa SSaannddýýkkllaarrýý:: Bunlar da, es-
naf sandýklarýnda olduðu gibi yeniçeri-
ler arasýnda dayanýþmayý saðlamak ve
muhtaç duruma düþenlerin kendilerine
ve ailelerine yardýmcý olmak amacýyla
kurulmuþlardýr.

55-- EEyyttaamm SSaannddýýkkllaarrýý:: Osmanlý ce-
miyetinde yetimlere ait mallarýn hukukî
açýdan vakýf mallarý gibi korunmaya
alýndýðý ve buna uygun düzenlemelerin
yapýldýðý bilinmektedir. Bu çerçevede
yetim çocuklarýn mallarýnýn vasileri ta-
rafýndan para vakýflarýna benzer þekilde
iþletildiði ve aslý mal yani ana sermaye
muhafaza edilerek elde edilen gelirin
yetimin ihtiyaçlarýnýn temini için sarf
edildiði, rüþt yaþýna geldiklerinde ise
mallarýnýn kendilerine teslim edildiði
görülmektedir.



anlayýþýnýn ve âhiret inancýnýn da bir teza-
hürü olarak yaygýn bir anlayýþ ve gelenek
halinde ve toplum faydasýna yönelik ola-
rak vakýf sistemine aktarýlýyordu.

Toplum bu þekilde yönlendirildiði
için, vakýf kurma konusunda bir yarýþ ol-
duðu da söylenebilir. Diðer bir ifadeyle
insanlarýn ihtiyacýndan fazlasý sosyalleþti-
rilmiþ, vakýf sistemiyle bir tür sosyal ser-
maye oluþturulmuþtur ki, bunun ulaþtýðý
boyutlar son derece muazzamdýr. Ancak
bu zorlamayla deðil, tamamen kiþilerin
kendi arzusuyla gerçekleþen ve toplumsal
bir gelenek olarak devam ettirilen bir uy-
gulamadýr.

VVaakkýýffllaarrýýnn ttiiccaarreetttteekkii yyeerrii vvee öönneemmii
nneeyyddii??

Vakýflarýn ticarî hayattaki rolleri þöyle
özetlenebilir;

a)Altyapý yatýrýmlarýný gerçekleþtir-
meleri. Bu suretle esnafýn elindeki ser-
mayeyi altyapý için harcama yapmadan
tamamen doðrudan faaliyet alanlarýna
yönlendirmeleri saðlanmaktaydý.

b)Ýstihdama katký saðlanmasý. Özel-
likle büyük vakýflar bünyelerindeki hizmet
kurumlarý ve sair iþletmelerde çok sayýda
kiþiyi istihdam ediyorlardý. Bu þekilde
doðrudan istihdama, dolaylý olarak da pi-
yasanýn iþleyiþine katký saðlanýyordu.

c)Yatýrým ve iþletme harcamalarý vasý-
tasýyla ve kimi zaman alýcý, kimi zaman da
satýcý olarak piyasa istikrarýna katký saðla-
malarý. Vakýflar, özellikle inþaat harcama-
larý, binalarýn tamir ve bakým giderleri,
imaretlerde kullanýlan erzak vb. sarfiyatla-
rýyla belli iþ kollarýnda sürekli ve düzenli
bir hizmet ve mal talebi oluþturmak sure-
tiyle piyasanýn iþleyiþine önemli bir katký-
da bulunmaktaydý. Vakýflarýn sahip olduðu
süreklilik ve istikrarlý yapýnýn özellikle kriz
dönemlerinde piyasanýn iþleyiþine önemli
katkýlarda bulunduðunu söyleyebiliriz.

d)Kredi ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve
kredi maliyetlerinin istikrara kavuþturulma-
sý: Özellikle gündelik hayatta ve ticari faali-
yetlerde ihtiyaç duyulan kaynaðýn teminin-
de para vakýflarýnýn oluþturduðu arz önem-
li bir rol oynamýþtýr. Bu açýdan hem istik-

rarlý bir kaynak arzý
oluþturulmuþ, hem
de kredi maliyetleri
belli bir standarda
kavuþturulmuþ, böy-
lece yasadýþý ve aþý-
rý faiz oranlarýyla ya-
pýlan tefeciliðe karþý
istikrarlý bir kredi pi-
yasasýna zemin ha-
zýrlanarak düzenleyi-
ci bir rol üstlenilmiþtir. Osmanlý'da ticari
hayat açýsýndan vakýflarý ele aldýðýmýzda
þunu rahatlýkla söyleyebiliriz: Osmanlý ti-
carî hayatýnda ihtiyaç duyulan altyapýnýn
önemli bir kýsmýný vakýflar kurmuþlardýr.

PPaarraa vvaakkýýffllaarrýý iiccaaddýýnnýý zzoorrllaayyaann þþaarrttllaarr
nneeyyddii??

Para vakýflarýnda da anlayýþ ve iþleyiþ
gayrimenkul vakýflarýyla aynýdýr, ancak
burada farklý olan þey vakfedilen þeyin
nakit para olmasýdýr. Yine bir vakýf var. Fa-
kat bu vakfýn gelir kaynaðý tarla veya dük-
kan, ev gibi bir gayrimenkul deðil de na-
kit para. Yani nakit para vakfediliyor. Ana
para muhafaza ediliyor, iþletiliyor ve iþlet-
meden elde edilen nakit gelirler vakfýn
amacý istikametinde kullanýlýyor. Para va-
kýflarýnýn ilk olarak ne zaman baþladýðý
tam olarak bilinmemekle birlikte bazý ör-
neklerine Fatih ve II. Bayezid dönemlerin-
de rastlayabiliyoruz. Mesela Fatih döne-
minde Ýstanbul'a et tedarik eden kasapla-
rý sübvanse etmek amacýyla oluþturulan
ve Kasap Akçesi adýyla bilinen bir para
vakfý var. Osmanlý toplumunda, hem tüke-
tici lehine hem de üreticileri korumak
amacýyla fiyat istikrarýný saðlamak için
'Narh' denilen uygulamayla perakende fi-
yatlar ve kâr hadleri sýnýrlandýrýlýyordu. Bu
çerçevede birçok temel üründe olduðu
gibi ette de belirlenen fiyatlarýn üzerinde
satýþ yapýlamýyordu.

Tüketici lehine yapýlan bu uygulama-
dan kasaplarýn zarar görmemesi için de
tedbir alýnmýþ ve onlarýn kaybýný telafi
etmek için bahsettiðimiz Kasap Akçesi
oluþturulmuþtur. Özellikle kýþ aylarýnda
dýþarýdan Ýstanbul'a et tedariki oldukça
zahmetli bir iþ haline gelmekte ve bu da

maliyetleri artýrmakta, çoðu zaman da
yapýlan iþ zararla neticelenmekteydi
Narh sebebiyle artan maliyeti fiyatlara
yansýtamayan esnaf, ancak Kasap Akçe-
si'nin desteðiyle et tedarikini düzenli ve
istikrarlý bir þekilde sürdürebiliyordu.
Benzer bir uygulamanýn Kanûnî döne-
minde de gerçekleþtirildiðini biliyoruz.
Baþlangýçta vakýf sistemi içinde pek
ehemmiyetli bir yeri olmayan para vakýf-
larý, özellikle 16. yüzyýlýn ortalarýnda bü-
yük artýþ göstermiþ ve sayýlarý hýzla art-
mýþtýr. Bununla birlikte Osmanlý ulemasý
arasýnda paranýn vakfedilip vakfedileme-
yeceði konusunda tartýþmalar baþlamýþ,
yapýlan tartýþma ve deðerlendirmeler so-
nunda sosyal ve ekonomik þartlar da
dikkate alýnarak paranýn vakfedilebilece-
ði neticesine ulaþýlmýþtýr. Bu dönemden
itibaren kurulan ve faaliyet gösteren para
vakýflarý Osmanlý vakýf sistemi içerisinde
varlýðýný sürdürmüþ ve farklý þekillerde
uygulama alaný bulmuþtur ki, bunlardan
esnaf sandýklarý adýyla bildiðimiz vakýflar
konumuz açýsýndan önemlidir. Para Va-
kýflarý, Osmanlý'nýn son dönemine kadar
varlýðýný devam ettirmiþ, hatta Osman-
lý'dan intikal eden para vakýflarý Cumhu-
riyet döneminde de faaliyetlerini Vakýflar
Umum Müdürlüðü bünyesinde sürdür-
müþ ve son olarak 1954'te Vakýflar Ban-
kasý'nýn kurulmasýyla birlikte Vakýflar
Bankasý'nýn sermayesini oluþturmuþtur.

IIII.. MMuussttaaffaa--CCeeddiidd EEþþrreeffii 11000066



SU SORUNUNA ÜRDÜN
MODELÝYLE ÇÖZÜM

1999 yýlýnda yüzyýlýn en büyük kuraklýðýný yaþayan Ürdün, devlet öncülüðünde baþlatýlan Abu Taw-
fir (varyemez amca) tiplemeli tasarruf kampanyasý ile su zengini bir ülke haline geldi. Kampanya prog-
ramý ile Ürdün'ün en büyük tüketicilerinin su kullanýmý yüzde 18 azaldý. Ulusal tesisat kurallarýnýn mo-
dernize edilmesi ile yýlda 1,4 milyon litre suyu boþa akmaktan kurtardý. Dýþarýda kullanýlan suyun tah-
mini miktarý yýlda 20 milyon litreden 1 milyon litreye geriledi. Yýllýk su açýðýnýn her yýl 50 milyon litre
azalmasý öngörülüyor.

Pazarlama gurusu Philip Kotler ve
sosyal pazarlama danýþmaný
Nancy Lee'nin dünyanýn farklý yer-

lerinden baþarýlý sosyal pazarlama kam-
panyalarýný bir araya getirdikleri kitap,
Türkiye için de birçok dersler içeriyor.
1999 yýlýnda su fakiri Ürdün'ün kuraklýk
nedeniyle baþlattýðý sosyal sorumluluk
kampanyasý ile ulaþýlan baþarý, derelerin
kuruduðu, barajlarýn çekildiði, su kesin-
tilerinin yaþandýðý Türkiye'ye model ola-
bilir.

ÜÜrrddüünn NNee YYaappttıı ddaa SSuu SSoorruu--
nnuunnuu ÇÇöözzddüü??

Yeni su kaynaklarý bulmadý, uzak di-
yarlardan dereler akýtmadý, sadece in-
sanlarý su tasarrufu konusunda bilinç-
lendirdi. Dünyanýn, suyu en az olan ül-
kelerinden biri olan Ürdün, 1999 yýlýnda

yüzyýlýn en büyük kuraklýðýnýn ortasýn-
daydý. Artan nüfus, su kaynaklarý üzerin-
de inanýlmaz bir baský oluþturmuþtu. Or-
tadoðu'dan suya olan talep Ürdün Neh-
ri'ni cýlýz, kirli bir dere haline getirmiþti.
Þebekeler ve uygun olmayan donanýmlar
sebebiyle milyonlarca litrelik su boþa
akmaktaydý. Hükümet su daðýtýmýný gün-

de bir saat ile sýnýrlandýrmýþtý. Pek çok
insan sorunun Ortadoðu'nun kronik bir
sorunu olduðunu düþünüyordu. Su tasar-
rufuna yarayan cihazlar ile evde su tasar-
rufu saðlamanýn diðer yöntemlerine dair
bilgi düzeyi ise dikkate alýnmayacak kadar
küçüktü.

2000 yýlýnda Ürdün Su ve Kanalizas-
yon Bakanlýðý ve Eðitimsel Geliþim Aka-
demisi, ülkenin en büyük su tüketicileri-
nin su tüketimini azaltmak; verimli su kul-
lanýmý ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama-
larý genel olarak toplumda deðiþtirmek;
suya olan talep hakkýndaki eðitim ve
programlarýn sunulmasý gibi iddialý he-
deflerle bir giriþim baþlattý.

USAID tarafýndan tasarlanan ve fonla-
nan bu giriþimin adý Su Verimliliði ve Ey-
lem Ýçin Kamusal Bilgi (WEPIA) idi.



99 KKiiþþiilliikk EEkkiipp
WEPIA'nýn ilk araþtýrmalarý Ür-

dün'de suyun verimsiz kullanýmýnýn
baþlýca nedenlerini belirledi ve birçok
açýdan kapsamlý bir tepki verilmesi ge-
rektiðinin altýný çizdi. Yeterli kaynak ay-
rýlamadýðý için ekip üyelerinin sayýsý 9
ile sýnýrlandýrýldý. WEPIA deðiþimi sað-
lamak için baþlangýcýndan beri örgütler
ve kiþiler arasýnda bir koalisyon oluþ-
turmaya çalýþtý. Birkaç ay içerisinde
WEPIA ekibi Ürdün'ün dört bir yanýn-
dan yüzlerce paydaþ ve karar verici ile
iliþkiye geçmiþti. 2000 yýlý haziran
ayýnda bu kiþiler Amman'da bir araya
geldiler ve Ürdün'ün su sorununa kalý-
cý çözümler ürettiler. Katýlýmcýlar ara-
sýnda mühendisler, davranýþ bilimciler,
hükümet yetkilileri, medya uzmanlarý,
üniversite profesörleri, donör kuruluþ
ve STK'larýn temsilcileri, özel okullar
ve devlet okullarý, kadýnlara yönelik
programlar, avukatlar, aktivistler ve
özel sektörden tedarikçiler ve büyük tü-
keticiler vardý. Birleşen insan sayısı 90

kiþi olmuþtu. Bu 90 kiþi ofislerine elle-
rinde hazýrlamasýna katkýda bulunduk-
larý bir plan ve açýkça tanýmlanmýþ gö-
revleri ile döndü.

TTaassaarrrruuff CCiihhaazzllaarrıı ÖÖzzeennddiirriillddii
Bu yeni yaklaþým, farklý giriþimlerden

ziyade iþbirliðine dayanýyor, binalarýn ve
evlerin su tasarrufu saðlayacak þekilde
düzenlenmesini, su tasarrufu saðlayan ci-
hazlarýn daðýtýlmasý, politika ve yasalarýn
deðiþtirilmesi, su verimliliði derslerinin
okullarda, her düzeyde okutulmasý, med-
ya desteðinin harekete geçirilmesi ve hat-
ta mesajlarýn camilerdeki vaazlarda yer
almasý gibi faaliyetleri telkin ediyordu.

Böyle bir projede, ev dýþýnda hiç ça-
lýþmamýþ 12 yoksul kadýn su tasarrufu
saðlayan cihazlarý maliyetine satýn alarak
arkadaþ ve çevrelerine sattýlar ve kârý ken-
dileri aldýlar. Ayrýca proje kapsamýnda
100'e yakýn gruba yerel hibeler verildi.

VVaarryyeemmeezz AAmmccaa SSuu
CCiimmrriilliiððiinnii ÖÖððrreettttii

Ürdünlü bir reklam ajansý olan Prisma
tarafýndan geliþtirilen ödüllü bir medya
kampanyasý su verimliðinin ortalama bir
Ürdünlüye getireceði ekonomik kazaným-
lar üzerine odaklandý.

Türkiye'de bir zamanlar trafik kurallarý
konusunda halký eðitmek amacýyla bulu-
nan Doðru Mehmet-Yanlýþ Ahmet tiple-
mesi gibi, Ürdünlüler de 'Varyemez amca'
anlamýna gelen Abu Tawfir isimli karakter,
tipik bir Ürdün ailesi içerisinde canlandý-
rýldý. Abu Tawfir, su tasarrufuna iliþkin
ipuçlarýnýn eþlik ettiði çizgi filmler yoluy-
la televizyon, radyo, reklam panolarý ve
gazeteler ile dergilerde bu olasýlýðý tüm
Ürdünlülere anlattý. Kendisi biraz komik,
biraz gerçek ama en çok Ürdünlü idi.

HHaallkk KKaammppaannyyaayyaa SSaahhiipp
ÇÇııkkttıı

Bu kampanya sonrasýnda 2004 yýlýnda;

Nüfusun yüzde 90'ý Ürdün'ün su sý-
kýntýsýnýn boyutundan ve nedeninden ha-

berdardý ve su verimliliðini arttýrmaya yö-
nelik en az 3 strateji hakkýnda bilgi sahi-
biydi. Ürdün'ün su krizi konusunda bir
þeyler yapabileceðine inananlarýn sayýsý
on kat arttý.

Evde kullanýlan su arýtma cihazlarýn-
dan haberdar olanlarýn oraný yüzde 9'dan
yüzde 73,8'e yükseldi

Kampanyanýn aþamalarýndan birinde bir
þirket tek bir günde 1750 tane cihaz sattý.

MMiillyyoonnllaarrccaa LLiittrreelliikk SSuu
TTaassaarrrruuffuu

En önemlisi program su tasarrufu
saðladý:

Binalarýn su tasarrufu saðlayacak þe-
kilde yapýlmasý Ürdün'ün en büyük tüketi-
cilerinin su kullanýmýný yüzde 18 azalttý.
Ulusal tesisat kurallarýnýn modernize edil-
mesi yýlda 1,4 milyon litre suyu boþa ak-
maktan kurtardý.

Dýþarýda kullanýlan suyun tahmini
miktarý yýlda 20 milyon litreden 1 milyon
litreye geriledi.

Yýllýk su açýðýnýn her yýl 50 milyon lit-
re azalmasý öngörülüyor.



İskenderun tarihi, turizmi, demiri
ve kömürü ile Anadolu’nun güne-
yinde adını taşıyan körfezin doğu-

sundaki Amanos dağlarının eteğinde
5 km2’lik yalı ovasına kurulmuş şirin
bir ilçemizdir. Bugünkü adı, M.Ö.
yılların ünlü İmparatoru İskender’den
gelse de tarihi M.Ö. 2000 yıllarına
kadar dayanıyor.

Hititler, Huriler, Persler, Haçlılar,
Memlukler, Osmanlılar bu küçük bölge-
nin tarihine adlarını yazdıranlar. Osman-
lıların Tanzimat devrinde Payas ve
Belen’le birlikte Adana’ya bağlanan bu
bölge, İstiklal Savaşı’nda işgalci

Fransızlara karşı dövüşerek adını gazi
kentler şeref listesine de yazdırmış.
Hatay’ın anavatana katılmasından sonra
İskenderun 5 Temmuz 1938’de Türk
ordusunu karşılayarak ülkenin bir parça-
sı olmuş.

GGeenneell GGöörrüünnüüşş
İskenderun’da canlı bir sosyal yaşam

ve eğitim çalışmaları göze çarpmaktadır.
İlçede Su Ürünleri Fakültesi’nin yanı sıra
biri kız meslek, birisi endüstri meslek
olmak üzere 10 lise, 17 ilköğretim okulu
bulunmaktadır. Demir, kömür ve mermer
ticaret ve sanayideki önde gelen ürünler

olarak sayılabilir. İskenderun Demir Çelik
(İSDEMİR) ortalama 5 bine yakın işçi
çalıştırmakta. İlçede kömür alanında
Gökalp Kömür, Arda Kömür, Keskin
Kömür önde gelen kuruluşlardır.
Endüstriyel hammaddeler ve maden ala-
nında ise Anatolia, Öztaş Enerji, Ayhan
Bölükbaşı Ticaret, mermerde ise Davut
Mermer adı geçen kuruluşlardır.

AAllbbaarraakkaa TTüürrkk’’üünn HHeeddeeffii
Albaraka Türk İskenderun Şubesini

100’üncü şubesi olarak hayırlı olması
dileği ile açtı. Açılışta Hatay Valisi Nusret
Miroğlu ve İskenderun Belediye başkanı
Mete Aslan ve bölgenin ileri gelenleri
hazır bulundular.

Açılışta Albaraka Türk Genel Müdürü
Adnan Büyükdeniz özetle şöyle konuştu:

“Türkiye'nin ilk katılım bankası olarak
2007 yılında gerçekleştirdiğimiz başarılı
halka arz sürecimizin devamında uygula-
dığımız dengeli şubeleşme stratejimiz
sayesinde 2008 yılında açtığımız 20 yeni
şube ile 100 şubeye ulaşarak orta ölçekli
bir banka düzeyine ulaştık. Son yıllarda
özellikle maliyet kontrolü konusunda ger-
çekleştirdiğimiz ciddi atılımlar sayesinde
2008 için öngördüğümüz bütçeye de
büyük ölçüde uygun bir gelişme temin
ettik. Hedeflerimizle doğru orantılı olarak
bankamızın ilk 9 aydaki kârı geçtiğimiz
yıla oranla yüzde 58 artış gösterdi.

ALBARAKA TÜRK’ÜN 100.
ŞUBESİ İSKENDERUN’DA

İskenderun; Hititler, Huriler, Persler, Haçlılar, Memlukler, Osmanlılar bu küçük bölgenin tarihine
adlarını yazdıranlar. Osmanlıların Tanzimat devrinde Payas ve Belen’le birlikte Adana’ya bağlanan bu
bölge, İstiklal Savaşı’nda işgalci Fransızlara karşı dövüşerek adını gazi kentler şeref listesine de yaz-
dırmıştır.



““110000’’üünnccüü şşuubbee aaddıınnddaann ssöözz eettttiirreecceekk””
100'üncü şube onurunu taşıyan Albaraka Türk’ün

İskenderun Şubesi Müdürü İbrahim Ethem Yüzbaşı
hedeflerini şöyle açıkladı:

“İskenderun’da Albaraka Türk’ün bankacılık
konusunda çalışma prensiplerini uygulayacağız.
İskenderun hızla büyüyen bir bölge; müteşebbis
çok, biz onlara gelecek günlerde hem yol göstere-
cek hem de destek olacağız. Şubemizin kapısı her
türlü bankacılık hizmetleri için tüm İskenderunlulara
açık olacaktır.

100'üncü şube hem İskenderun'da hem de
çevrede adından söz ettirecek umudundayız.”

Bankamızın temel felsefesi, katılım ban-
kacılığı prensipleri ölçüsünde büyüme ve
kârlılık arasında sürdürülebilir bir denge
tesis etmeye devam ederek gelişmektir. Bu
çerçevede bugüne kadar yaptığımız en iyi iş
olan reel kesimin finansman ihtiyaçlarına
cevap olabilme misyonumuzu sürdürmeyi
hedefliyoruz.

Hedeflerimize ulaşmak için ise son yıl-
larda yoğunlaştığımız dengeli şubeleşme
stratejimize aynı doğrultuda devam etmeyi
hedefliyoruz.

100. şubemizin İskenderunlulara, ban-
kamıza ve ekonomimize hayırlı olmasını
diler, sevgi ve saygılar sunarım.”

AAllbbaarraakkaa TTüürrkk''üünn İİsskkeennddeerruunn EEkkiibbii:: (soldan sağa) Eser Mesut Çakır, Mesut Çakmak, Cumali Eşol

(II. Müdür), İbrahim Ethem Yüzbaşı (Şube Müdürü), Eyyüp Tutar, İlhan Mübarek.

AALLBBAARRAAKKAA TTÜÜRRKK’’ÜÜNN İİSSKKEENNDDEERRUUNN ŞŞUUBBEE MMÜÜDDÜÜRRÜÜ NNEE DDİİYYOORR??

Muammer
ÇUHADAROĞLU

Avukat
İskenderun her konuda

lişen bir kent; 100 şube-
ulaşan Albaraka Türk’ün
emizin büyümesine bü-
k katkı sağlayacağına

minim.

Mehmet BİLMEZ
Hüner Otomotiv

Madeni Yağlar Ltd.Şti.
Albaraka Türk’ü İsken-

derun’da da bekliyorduk.
Nihayet geldi. Atılım için
makul ve samimi desteğe
ihtiyacımız var. Hepimiz
memnunuz.

Halil GÖKALP
Gökalp Kömür

Finansta en önemli şey
güvendir. Biz onlara, onlar
bize güvenecek. Albaraka
Türk’ün gelmesi bize gü-
ven verdi. Birlikte başarılı
olacağız.

Abdülkadir ÜNSAL
Avukat

Bir kentin gelişmesi için;
hamle yapmak isteyenlere
imkân sağlanmalıdır. Alba-
raka Türk’ün kentte bu açığı
kapatacağına ve çok yararlı
olacağına inanıyoruz.

İnayet AYDIN
Bekir Arslanhan
Kuyumculuk

İş adamına, sanayic
güven veren kredi önem
dir. Hepimizin zor zaman
dost kapısına ihtiyacım
olur. İşte o kapı Albara
Türk ile açıldı.



Sürekli yenilenen iletiþim teknoloji-
lerinin yardýmýyla hýzla geliþen ve
hizmet sunumunu çeþitlendiren

sektörlerden biri de Bankacýlýk ve Finans
sektörüdür. Albaraka Türk, müþterilerinin
internet bankacýlýðý iþlemlerini daha gü-
venli yapabilmesi, iþlem ve bilgi güven-
liklerinin en yüksek seviyede tutulabilme-
si amacýyla en geliþmiþ etkin güvenlik
önlemlerini araþtýrmakta ve yeni çözüm-
leri devreye almaktadýr. Bu doðrultuda sý-
rasýyla IP (Internet Baðlantý Adresi), ISS
(Ýnternet Servis Saðlayýcý), Ülke, Hesap,
Ýþlem, Limit vs. kýsýtlama hizmetleri dev-
reye alýnmýþtýr. Bu güvenlik önlemlerine
ek olarak, internet bankacýlýðý bilgilerini
ele geçirilemeyecek özelliðe kavuþturan
en son teknoloji ürünü iki yeni güvenlik
uygulamasý da geçtiðimiz aylarda devre-
ye alýndý.

Bunlardan ilki olan ÞifreAL, Albaraka
Türk Ýnternet Þubesi iþlemleriniz için "Tek
Kullanýmlýk Þifre" üreten ve bu sayede
kullanýcýya ekstra güvenlik saðlayan bir
hizmettir. ÞifreAL cihazýnýn üretmiþ oldu-
ðu "ÞifreAL Þifresi" ÞifreAL'dan önce kul-
landýðýnýz PAROLA bilgisi yerine geç-
mektedir. Ýnternet þubesi giriþlerinde ön-

ceden olduðu gibi "Müþteri Numarası" ve
"Þifre" kullanmaya devam ediyor. ÞifreAl
Þifresi Ýnternet Þubesi üzerinden yapýla-
cak para transferi, güvenlik ayarlarý v.b.
iþlemlerin tamamlanabilmesi için gerek-
lidir. (ÞifreAl Þifresi, internet þubesi giriþ-
lerinde kullanýlmaz.)

ÞÞiiffrreeAAll UUyygguullaammaallaarrýý
ÞÞiiffrreeAALL:: Albaraka Türk Ýnternet Þube-

si kullanýmlarýnda "Tek Kullanýmlýk Þifre"
üreten, kullanýcýlara özel ekstra güvenlik
saðlayan anahtarlýk þeklindeki cihazdýr.

ÞÞiiffrreeAALL CCeeppttee:: "Tek Kullanýmlýk Þif-
re"nin SMS (Kýsa Mesaj Servisi) yoluyla
kullanýcýlarýn mobil telefonlarýna gönde-
rildiði hizmettir.

Bu güvenlik uygulamalarý devreye alý-
nýrken müþteri tercihlerinin çeþitliliði göz
önünde bulundurulmuþtur. Çok fazla iþlem
yapan ve cep telefonu kullanýmýný tercih
etmeyen kullanýcýlar için ÞifreAL cihazýnýn,
ilave bir cihaz taþýmadan cep telefonuna
SMS olarak þifresinin gelmesini isteyen
kullanýcýlar için ÞifreAL Cepte uygulamasý-
nýn daha uygun olduðu düþünülmektedir.

ÞifreAL uygulamalarýnýn "her seferin-
de deðiþen þifre üretme" teknolojisi saye-

sinde þifre bir kez kullanýldýktan sonra,
ayný þifre ikinci bir kez müþterinin kendi-
si ya da baþka birisi tarafýndan bir defa
daha kullanýlamamaktadýr. Ýnternet Ban-
kacýlýðýnda kullanýlan giriþ bilgileri ve Þif-
reAL/ÞifreAL Cepte þifresi bir baþkasýnýn
eline geçmiþ olsa dahi, iþlem onayý için,
ÞifreAL/ÞifreAL Cepte tarafýndan üretile-
cek yeni þifreye ihtiyaç duyulacaðýndan
müþterinin bilgisi dýþýnda parasal iþlem
yapýlmasý engellenmiþ olmaktadýr.

Sonuç olarak, ÞifreAL veya ÞifreAL
Cepte kullanýlarak internet bankacýlýðýnda
ekstra bir güvenlik saðlanmaktadýr.

Uygulamadan yararlanmak isteyen
müþteriler, albarakaturk.com.tr adresin-
deki Ýnternet Þubesi'nde bulunan Güven-
lik Ayarlarý menüsünde ÞifreAL/ÞifreAL
Cepte linkini kullanarak veya 365 gün ke-
sintisiz hizmet veren 444 5 666 Alo Alba-
raka Türk'ü arayarak ayrýntýlý bilgi alabil-
mektedirler.

Ayrýca Albaraka Türk, sektörde çok ký-
sa bir geçmiþi olan, yasal otoriteler tara-
fýndan da kabul edilen "Mobil Ýmza" alter-
natifini müþterilerinin hizmetine sunmayý
planlamaktadýr.

ÝNTERNETTE GÜVENLÝÐÝN ADI “ÞÝFREAL”



Dekolman hikâyesinde, Ýkinci Dünya
Savaþý sonrasýnda Ankara'da bir
göz ameliyatýnda bir araya gelen

Alman Yahudisi profesör ile ona eþlik
eden Türk doktorlar arasýndaki iliþkiyi an-
latýr.

Ankara'daki büyük zatlardan birinin
gözlerinde dekolman denilen retina hasta-
lýğı ortaya çýkar. Yakýn zamana kadar teda-
visi mümkün olmayan bu hastalýk için ya-
kýn zamanlarda Avrupa'da bir ameliyat
yöntemi geliþtirilmiþ, ancak oldukça riskli
olan bu yöntem Türk doktorlarý tarafýndan
henüz uygulanmaya baþlanmamýþtýr. Bu-
nun üzerine, bu ameliyatý yapmak üzere,
Almanya'dan kaçarak Ýstanbul'a yerleþen,
bu konu hakkýnda deneyimli olduðu bili-
nen Yahudi Profesör Ankara'ya davet edilir.

Ýçlerinde iki profesörün de bulunduðu
Türk doktor ekibi, böyle önemli bir ameli-
yatýn yabancý bir doktora verilmesinden
hoþnut olmazlar. Kendi aralarýnda, hoca-
nýn bu konuda ne kadar yetersiz olduðu,
bilimsel geliþmeleri yakýndan takip etme-
diði konusunda ileri geri konuþmalar ya-
parlar. Ama kendileri de, doðrusu yeni
geliþmeleri çok yakýndan takip ediyor de-
ðillerdir. Onlar bu þekilde konuþurlarken,
kendilerine sürekli olarak Almancadan
çeviriler yapan mütercim, dekolman
ameliyatýnda yenilikler öneren Almanca
bir makaleyi gösterir. Doktorlarýn talebi
üzerine makale acilen Türkçeye çevrile-
rek, adeta yutarcasýna özümsenir. Ameli-
yattan önce, operasyonu yürütecek olan
hoca ile Türk ekip deðerlendirme yapmak
için bir araya gelirler. Ekip üyeleri, Yahu-
di profesöre, göz operasyonuna hangi
bölgeden baþlayacaðý, hangi aþamada
kaç numaralý pensi kullanacaðý gibi ame-
liyat tekniði ile ilgili ayrýntýlý sorular so-
rarlar. Yahudi profesör de þimdiye kadar
dekolman ameliyatýnda kullanýlan klasik
yönteme göre sorulara cevap verir. Bizim-
kiler, daha yeni yayýmlanmýþ makaleden

edindikleri bilgilerle hocaya itirazlarda
bulunurlar: "Nasýl olur doktor? O tabakayý
o pensle tutmanýn þu mahsurlarý vardýr,
falan numara pens daha doðru olmaz
mý?" Yaþlý ve deneyimli profesör, bu iti-
razlarýn hepsini büyük soðukkanlýlýkla
karþýlar, söylenenlere hak verir. Ve "Ah
dekolman ameliyatýnda bu neticelere var-
mýþ olmanýzdan ne kadar sevinç duydu-
ðumu tasavvur edemezsiniz. Çok zor ol-
duðunu herkesin tasdik ettiði bu tehlikeli
ameliyatta, þimdiye kadar takip edilen
usuller maalesef muvaffakiyete götürmü-
yordu. Yeni þekiller bulunmasý lazýmdý.
Ben de uzun tecrübelerden sonra dekol-
man ameliyatýnda birtakým deðiþiklikler
yapýlmasý gerektiði kanaatine vardým.
Hatta bugünkü ameliyatta tamamen söy-
lediðiniz yoldan yürüyeceðim."

Hocaya bu operasyonda eþlik edecek
olan ekibin gözünde, dünya çapýnda bir
otoriteyi dize getirmiþ olmanýn zafer ýþýl-
týlarý belirir. Profesör sözlerini þöyle ta-
mamlar: "Ben bütün bunlarý son çýkan
Haftalýk Týp Gazetesi'nde yazdým. Fakat
biliyorsunuz, Yahudi olduðumuz için im-
zamýzý koyamýyoruz."

**

Ýnsan Kaynaklarý alanýnda yeni çalýþ-
maya baþladýðým yýl, çalýþtýðým banka be-
ni 1 haftalýk bir seminer programýna gön-
dermiþti. Ýnsan seçme, yerleþtirme, in-
sanlarýn potansiyelini harekete geçirme
konusunda çok yeni teknikler öðrenmiþ-
tim. Seminer dönüþünde, öðrendiklerimin
uygulamaya nasýl aktarýlacaðý konusunda
20 sayfalýk bir rapor hazýrlayarak genel
müdürümüz Yalçýn Öner Bey’e takdim et-
tim. Ýki gün sonra sunduðum raporun ta-
mamýný okumuþ, üzerine bir takým notlar
ve sorular eklemiþ olarak bana iade etti.

Genel Müdürüm’üzü yeni yönetim
teknikleri konusunda aydýnlatmýþ ol-
maktan dolayý büyük bir mutluluk
duymuþtum.

Bu olaydan üç yýl kadar sonra Genel
Müdürümüz kitaplarýnýn bir bölümünü
bankanýn kütüphanesine baðýþladý. Önem-
li kýsmý, 20 yýl kadar önce eðitim amacýy-
la Amerika'da bulunduðu sýrada edindiði
ve okuduðu kitaplardý. Kitaplardan birisi,
benim genel müdürümüze rapor olarak
sunduðum yönetim konularýný içeriyordu
ve neredeyse her sayfasý çizilerek okun-
muþtu. Ýþte o zaman Sabahattin Ali'nin yu-
karda bahsettiðim hikâyesini hatýrladým.

**

Seminerlerden, kitaplardan, deðiþik
kaynaklardan edindiðimiz malumatýn, iþe
dönüþen, iþi dönüþtüren bir bilgiye dö-
nüþmesi ancak uygulama sürecinin ya-
þanmasýyla mümkün olur. Bilgiyle ilk kar-
þýlaþma heyecan vericidir. Ýnsan adeta
yeni bir dünya keþfetmiþ gibi olur.

Hafta sonunda yönetici geliþtirme se-
minerine katýlan birçok çalýþan, iþe dön-
düðünde benzer heyecaný yaþar. Edindik-
leri bilgilerle bölümlerini, þirketlerini ata-
ða kaldýrma kudretine sahiptirler. Ýnsana
hareket enerjisi veren bu duygunun ömrü
iki, üç haftalýktýr. Seminer bilgileri, katý-
lýmcýlarýn hafýzasýnda bir emanet olarak
yer almaktadýr. Bir ansiklopedide yer aldý-
ðý gibi. Hafýzamýzýn veri tabanýnda yer
alan bilgiler ancak uygulama deneyimin-
den sonra kendi bilgimiz haline gelecek
ve þahsileþecektir.

Her toplulukta, nice deneyimler yaþa-
mýş, görmüþ geçirmiþ ustalarla, bilgiyle
yeni karþýlaþan, yenilikler yapma heyeca-
nýyla yüklü genç insanlar birlikte bulunur.
Bunlarýn ikisi de deðerlidir. Bu iliþkinin
saðlýklý kurulduðu organizasyonlarýn de-
ðiþim ve dönüþümleri sancýsýz ve hasar-
sýz gerçekleþir.

Bilgilerinden emin olanlar onu pazar-
lamak derdinde deðildirler.

Onlar sadece bilgili deðil, bilgedirler de.

((SSaabbaahh,, ÝÝþþttee ÝÝnnssaann,, 2288 EEyyllüüll 22000088))

BÝLGE VE BÝLGELÝK

OOssmmaann BBAAYYRRAAKKTTAARR



ŞŞeehhrriinn SSiimmggeessii KKuuvveeyytt KKuulleelleerrii
Þehrin en önemli yapýsý da Kuveyt

Kuleleri'dir. Kuveyt Kuleleri, adý gibi Ku-
veyt'i simgelemesi için inþa edilmiþ üç
ayrý kuleden oluþuyor. En büyüðünün
üzerinde döner bir restoran var, ortanca
olaný su deposu ve en küçüðü de ýþýklan-
dýrma için. Þehri tanýtan tüm fotoðraflar-
da bu kuleler var, çünkü þehirde bunun
dýþýnda simge bina yok gibi bir þey.

Kuveyt'te bir gezintiye çýktýysanýz ve
biraz huzur molasý vermek istiyorsanýz,

Mescid-ül Kebir (Büyük Camii) görülme-
ye deðer.

Liberation Tower (Özgürlük Kulesi),
dünyadaki en uzun telekominikasyon ku-
lelerinden biridir. 150 metre uzunluktaki
kuleyi ziyaret edenler ayný zamanda hoþ
bir manzara ve restoranla karþýlaþýrlar.

DDuubbaaii NNeerree,, KKuuvveeyytt NNeerree!!
Bir zamanlarýn Dubai'si olan Kuveyt,

Irak iþgali sonrasýnda adeta çaðýn gerisin-
de kalmýþ bir þehir edasýyla duruyordu.

Kuveyt'e gitmeden önce, 2006 yýlý rakam-
larýnda bile kiþi baþýna düþen milli geliri
31 bin dolarýn üzerinde olan bir ülkeyi
çok daha farklý tahayyül ediyor insan...
Üstelik daha öncesinde Dubai gibi ülkeyi
gören birisi, petrol zengini Kuveyt'in de
benzer bir görünümde olmasýný bekli-
yor...

Fakat ülkenin baþkenti Kuveyt þehri-
nin ufuklarýnda göz gezdirdiðinizde gök-
delen deðil de yüksek sayýlabilecek bina
sayýsýnýn 20'yi geçmediðini görüyorsu-

PARA HER ZAMAN GÜVENLÝ LÝMANLARI SEVER

KÖRFEZİN PARLAYAN
YILDIZI

Uçaðýmýz havalimanýna inmek için alçaldýðýnda toz bulutu içinde sarý renk aðýrlýklý bir þehir vardý kar-
þýmda. Havaalanýndan otelimize doðru hareket ettiðimizde ise kendimi sanki Beyrut'ta hissettim. Yer yer
yýkýk binalar, mermi izleri taþýyan duvarlar hafýzama ilk kazýnan görüntüler oldu. Fakat burasý Beyrut deðil,
petrol zengini o meþhur Kuveyt'ti. Belli bölgelerdeki ihtiþamlý yapýlar, zenginliðin ipuçlarýný veriyordu.Ku-
veyt... Türkçe anlamýyla; “Suyun kenarýndaki evimiz...” Basra Körfezi’nin hemen yaný baþýnda, uçsuz bu-
caksýz sahiliyle uzanan bir kent.



nuz. Sonra da aðzýmýzdan ister istemez
bildik bir söz dökülüveriyor; "Dubai nere,
Kuveyt nere!"

SSaaddddaamm KKââbbuussuu
Kuveyt'in, bu kadar zenginliðe, üstelik

130 dolarlarý aþmýþ petrol fiyatlarýna rað-
men, yapýlaþma anlamýnda neden bu ka-
dar gerilerde kaldýðýný merak ediyoruz.
Kendisinden daha az petrol kaynaklarýna
sahip bir Dubai örneði kenarda durdukça
bu sorumuzun cevabýna olan ihtiyacýmýz
daha da derinleþiyor.

Ýstanbul Ticaret Odasý'nýn Kuveyt'te
açtýðý 1. Kuveyt Türk Ürünleri Sergi'ni ge-
zerken karþýlaþtýðýmýz Kuveytlilere ve Ku-
veyt'te yaþayan Türklere bu soruyu sordu-
ðumuzda çok ilginç bir cevapla karþýlaþý-
yoruz. Aslýnda cevap ilginç ama gerekçe
çok anlamlý. Baþta Kuveyt Emiri ve ailesi
olmak üzere petrol zengini Kuveytliler,
sekiz yýl süren Ýran-Irak savaþý ve savaþ
sonrasýnda 1990 yýlýnda Irak'ýn ülkeyi iþ-
gal etmesi nedeniyle paralarýný hep yurt-
dýþýndaki, muhtemelen de Batýlý ülkeler-
deki bankalarda tutmuþlar. Kuveytlilerin
korkusu o kadar büyükmüþ ki, Amerika ve
koalisyon güçleri Irak'ý iþgal edip, Sad-
dam Hüseyin'i yakalamalarýna raðmen,

bu paralar ülkeye geri dönme-
miþ. Sebebi ise onlara göre
çok basit; "Ya baþ belalarý
Saddam hapisten kaçar ya

da serbest býrakýlýrsa..."

O yüzden Saddam Hüseyin'in idam
edildiði 30 Aralýk 2006 tarihi Kuveyt için
yeni bir milat olmuþ. 1961 yýlýnda baðým-
sýzlýðýný kazanan Kuveyt ikinci hamlesine
de bu tarihten sonra baþlamýþ. Savaþ kor-
kusu nedeniyle uzun yýllar ülkelerinden
ayrý kalan çok sayýda Kuveytli, dönüþ ya-
parken, ecnebi bankalarýn kasalarýnda
bekleyen paralar da ülkenin imarý için ye-
niden yatýrýmlara kanalize olmaya baþla-
mýþ.

YYaattıırrıımmaa 221100 MMiillyyaarr DDoollaarr
Hem müteahhitlik hizmetleri hem de

ticaret bakýmýndan önemli fýrsatlar sunan
ülkede, önümüzdeki 8 yýl içerisinde 210
milyar dolarlýk yatýrým yapýlacaðý belirtili-
yor. Üstelik bu yatýrýmlarýn büyük çoðun-
luðu, köprü, otoyol, havaalaný gibi alt ve
üst yapý iþleri ile inþaat sektörü yatýrýmla-
rýndan oluþacakmýþ.

Þehri gezerken gördüðümüz kule
vinçler bu yatýrýmlarýn temellerinin atýldý-
ðýný ortaya koyuyordu.

Sadece inþaat sektöründe 5 yýllýk sü-
reçte 8 milyar dolarý özel sektör, 3 milyar
dolarý da kamu olmak üzere toplam 11
milyar dolarlýk inþaat projelerinden bah-
sediliyor. Kuveyt'te gayrimenkul inþa edi-
lebilecek arsalarýn yüzde 98'i þahýslarýn
elinde bulunuyor.

Kuveyt, turizm açýsýndan þu an itiba-
riyle cazip olmasa da bu alandaki yatýrým-
lara aðýrlýk verileceði belirtiliyor. 5 milyar
dolar maliyetli Failaka adasý projesi için
42 yabancý yatýrýmcýyla anlaþýldýðý bilini-
yor. Ayný þekilde hem turizm hem de tica-
ret merkezi olarak planlanan Bubiyan
Adasý'nýn da 1.2 milyar dolarlýk limaný ile
Dubai'ye alternatif bir merkez olacaðý tah-
min ediliyor.

HHeerr TTaarraaff 44xx44 KKaayynnııyyoorr
Kuveyt'teki zenginlik sosyal hayata da

yansýyor. Kuveyt caddelerinde son model
4x4'ler, lüks arabalar, çoðunluðu villa tar-
zýnda konutlar, halkýn refah düzeyinin
yüksekliðinin kanýtý. Ülke topraklarýnýn
sadece binde üçünde tarým yapýlabiliyor.



Petrol öncesi gemi yapýmý ve
inci dalgýçlýðý ana gelir kay-
naklarý imiþ. Kuveyt dünyada
kiþi baþý geliri en yüksek dev-
letlerden biri. Çalýþan Kuveyt-
lilerin hemen hepsi devlet da-
irelerinde görevli.

Birçok Körfez ülkesinde
olduðu gibi Kuveyt'te de iki
farklý þehir görünümü hâkim.
Bir yanda zengin yeri halkýn

ve yurtdýþýndan gelen turistlerin ya da
zengin misafirlerin yaþadýklarý ihtiþamlý
bir yaþam, diðer yanda genellikle yurt-

dýþýndan çalýþmak için gelmiþ olan iþ-
çilerin hakim olduðu alt gelir seviyesin-
den insanlarýn yaþadýðý kalabalýk sokak-
lar, çarþýlar ve dükkanlar...

KKuuvveeyytt''ttee NNeemm YYookk
Kuveyt'i diðer Körfez ülkelerinden ayý-

ran önemli bir ayrýntý da, ülkede nem ora-
nýnýn düþük olmasý. Bu yüzden hava çok
sýcak olsada bir Dubai ya da Bahreyn gibi
bunaltmýyor insaný.

Kuveyt kum fýrtýnalarý ile de çok ünlü
imiþ. Ayný ismi taþýyan ülkenin baþkenti
olan Kuveyt, lüks otelleri, geniþ bulvarla-
rý, iyi düzenlenmiþ park ve bahçeleriyle
oldukça hareketli bir metropol. Yaz aylarý
sýcaklýðýn 50 dereceyi bulduðu Kuveyt'te
kýþ mevsiminde sýcaklýk ortalamasý 10
derece civarlarýnda.

Salmiya ve Hawalli'de ana yerleþim
ve iþ yerleri, Shuwaikh da önemli edüstri

Hem müteahhitlik hizmetleri hem

de ticaret bakýmýndan önemli fýrsat-

lar sunan ülkede, önümüzdeki 8 yýl

içerisinde 210 milyar dolarlýk

yatýrým yapýlacaðý belirtiliyor.



yerleþimleri bulunuyor. As-Seef Sarayý,
Kuveyt'in eski olarak anýlan kýsmýndadýr
ve Emir günlük çalýþmalarýný burada yü-
rütüyor.

AAllııþþvveerriiþþ MMeerrkkeezzlleerrii ÇÇookk
PPaahhaallıı

Emir tarafýndan, Anayasal Monarþi
sistemiyle yönetilen Kuveyt'te hafta
sonu tatilleri perþembe ve cuma gün-
leri olarak belirlenmiþ. 25 ve 26 Þubat
günleri ile Ramazan ve Kurban bay-
ramlarý da resmi tatil. Yerli halkýn ve
bu þirketlerin personelinin baþýný çek-
tiði gruplarýn boþ vakitlerini geçirdiði
yerlerin baþýnda Entertainment City
(Eðlence Þehri), deniz kulüpleri, bele-
diye parklarý ve hayvanat bahçesi geli-
yor.

Kuveyt'te diðer þehirlerde olduðu
gibi Ortadoðu, Asya ve batý mutfaðý ör-
neklerini bulmak mümkün. Ülkedeki
yabancý sayýsýnýn fazlalýðý restoranla-
rýn da çeþitli olmasýný saðlamýþ. Arap
ve Kuveyt yemekleri dýþýnda Ýtalyan,
Hint, Ýran, Lübnan, Japon, Amerikan ve
Çin restoranlarý oldukça kaliteli. Yine
fast-food meraklýlarý da burada rahat-
lýkla karýnlarýný doyurabilir. Bu arada
Kuveyt'teki bir kahvede "shisha", yani

nargile denemeyi unutmayýn.

Kuveyt'te görebileceðiniz en büyük
alýþveriþ merkezi Marina Mall'dur. So-
uk Sharq, Al-Kout, Araya Mall, Al-Sal-
hiya Mall, The Avenues, diðer Batý tar-
zý mekânlar. Fakat fiyatlar bölgedeki

diðer þehirlerle karþýlaþtýrýnca oldukça
yüksek. Kuveyt'in geleneksel pazarlarý-
ný görmek ve oralarda alýþveriþ yap-
mak istiyorsanýz Souk Al Mubarakiya,
Souk Al-Juma'a, Mahameed bu ihtiya-
cýnýzý görmenizi saðlayacak.



Ey Ýnsanoðlu!

Üstün baþarýlarla istediðini
elde ettiðin zaman dünya seni baþ tacý
yaptýðýnda kendine bir bak: Vicdanýnýn
sesini duy, ona kulak ver çünkü senin
hakkýnda hüküm verecek olanlar çevren-
deki insanlar deðil, sensin! Hayatýnýn yö-
nünü belirleyecek olan kendinsin! Çevren
senin iyi bir insan ve harika bir arkadaþ
olduðunu söyleyebilir. Kendi iç alemi-
ne baktýðýn zaman vicdanýn sana "öy-
le olmadýðýný" söyleyebilir. Vicdaný-
na danýþtýðýn zaman bu gerçek net
bir þekilde görülecektir. Ýnsan için
gurur ve kibir kadar büyük bir gü-
nah olamaz. Hiçbir iyiliðin fayda
vermeyeceði günah kibirdir. “Kal-
binde zerre kadar kibir olan Cen-
net’e giremez” hadis-i şerifi de bu-
nun kanýtýdýr. Cenabý Allah mütevazý
kullarýna deðer verir. Ete kemiðe karþý
zafer kazanmak için TEVAZU þarttýr. Ýn-
sanlarýn insanlardan üstünlüðü, rütbe,
servet ve makamlarý ile deðil TAKVA ve
ÝHLASTA'dýr. (Onu da Cenabý Hak'tan
baþka kimse bilemez.) Hayatta en büyük
baþarý bu gerçeði görebilmek ve kabul
edebilmektir. Ýnsan kendini düþünmesi,
sorgulamasý, kontrol etmesi, kendi içine
doðru derinleþerek his ve duygularýna
hakim olmasý, iki cihanda faydalý olabile-

cek melekeleri harekete geçirmesi, insa-
ný hak ve hakikate kavuþturur, bahtýný ay-
dýnlatýr ve iki cihan mutluluðuna kavuþtu-
rur. Bunun dýþýnda her þey boþtur ve hiç-
bir deðeri yoktur. Hayat boyu ve ebedi
alemde seninle olacak olan O'dur. O'nun-
la meseleleri çözebilirsen en zor ve en
büyük imtihaný baþardýn demektir.

OOlldduuððuunn GGiibbii GGöörrüünn
MEVLANA CELALEDDÝNÝ RUMÝ

Hazretleri bu gerçeði þöyle ifade eder:

Cömertlik ve yardým etmede
AKARSU gibi ol,

Þefkat ve merhamette GÜNEÞ gi-
bi ol,

Baþkalarýnýn kusurlarýný görmede GE-
CE gibi ol,

Hiddet ve asabiyette MEVTA gibi ol,

Tevazu ve alçak gönüllülükte
TOPRAK gibi ol,

Hoþgörüde DENÝZ gibi ol,

Ya OLDUÐUN GÝBÝ GÖRÜN, ya da GÖ-
RÜNDÜÐÜN GÝBÝ OL.

Kendisi için istediðini kardeþi için de
isteyen kâmil (ekmel) insandýr. Bu hadis-
i şerif hayata yansýtýlýrsa dünya gül ve gü-
listan olur. Farz ibadetlerden sonra Allah
katında en makbul olan þey bir insaný se-
vindirmektir.

Hayatta herkesi aldatabilir, arkandan
takdir ve tebrikler alabilirsin, fakat KENDÝ-
NÝ asla kandýramazsýn. Þayet kandýrdýy-
san ve ÝLAHÝ EMÝRLERE aykýrý hareket
edersen, sonunda HAK DÝVANINDA elde
edeceðin her þey acý ve gözyaþýdýr.

Ey kainatý seyreden gözler! Günde
binlerce defa açýlýp beyne mesajlar su-

KENDÝNÝ OKUMA
(OTOKRÝTÝK)

SEVGÝ; hayatýn, sanatýn, bireylerin, baþarýnýn ve mutluluðun çimentosudur. Ýnsan SEVGÝ ile yaþar
SEVGÝ ile mutlu olur ve SEVGÝ ile insanlarý mutlu eder. Ýnsanlarý yönlendirmek için SEVGÝ'den daha güzel
ve daha etkili bir þey yoktur. "Ülkeler silahla, gönüller sevgi ile fethedilir." Dil, göz ve kalp, SEVGÝ bayraðýný
dalgalandýrdýðý oranda bir deðer ifade eder. Sevginin en güzel ifadesi tebessümdür. Tebessüm bir an sürer
fakat; hatýrasý bazen ebediyen yaþar. "Güler yüz ve tatlý söz sadakadýr" hadisi bunu kanýtlar.



nansýn. Ah ne olurdu bir defa da dönüp
kendini görmeye çalýþsaydýn… (Kendini
bilen Rabbini bilir. H.Þ.) Kainatta hücre-
den galaksilere kadar her þey Cenabý
Hakk'ýn kudret ve azametini ifade etmek-
tedir. Bunu görmek büyük bir basirettir.

Hüseyin Þemsi ERGÜNEÞ Hazretleri
ve Muhiddini Arabi Hazretleri bu gerçeði
þöyle ifade eder:

"Bir göz ki eþyada KUDRETULLAHI
görmezse, o göze gözüm var deme"

"Bir saatlik TEFEKKÜR yetmiþ yýl na-
file ibadetten hayýrlýdýr." Hadisi Þerifi bu-
nun kanýtýdýr. Tefekkür için dikkat þarttýr,
çünkü tefekkürün yakýtý dikkattir. Dikkati
terk edenin tefekkürü tükenir.

Olumlu düþünce ve güzel görme te-
fekkür ufkumuzu açacaktýr. Hüsnü zan ve
hüsnü niyet ibadettir, onun enginliðinde
yaþarsanýz, hayallerinizin gidebildiði yer-
lere ulaþabilirsiniz. Geleceðe giden yol
büyük düþünceden baþlar. Ýstikbal, ÝDE-
ALLERÝMÝZÝN eseridir.

Ýçimizde hayatýmýza yön veren ve ýþýk
tutan ilahi güç ve yetenekler vardýr. Bun-
lar SEVGÝ, ÞEFKAT, ADALET, SABIR, SO-
RUMLULUK duygusu, SÝNERJÝ (kaynakla-
rýn rasyonel bir þekilde bir araya getiril-
mesi), BÝOENERJÝ, (tüm vücut enerjisinin
birleþik fonksiyonu) ÝNÝSÝYATÝF, ÝLETÝ-
ÞÝM, SEMPATÝ (dostça duygu), SAÐDU-
YU, EMPATÝ (iyileþtirici faktör), DEHA
(üstün yetenek) ve ÝRADE dir. Bu yetenek-
leri AKIL ve KALP ile birlikte kullanmak
hayatýmýzý ulvileþtirecek ve iki cihan mut-
luluðuna katký saðlayacaktýr. Bu güçleri,
duygularýmýzýn etkisi altýnda kalarak ve
KALBÝMÝZÝ devre dýþý býrakarak kullanýrsak
baþarý oranýmýz azalacak, bahtýmýz karara-
cak ve iki alemde kaybýmýz büyük olacak-
týr. Çünkü yarýn halk divanýnda hayatýn,
servetin, sýhhatin ve zamanýn hesabý so-
rulacaktýr. (Zilzal 1-4)

MMaall vvaarrllýýððýýnnýý nnaassýýll hhaarrccaaddýýnn?? ZZaammaa--
nnýýnnýý nnaassýýll ddeeððeerrlleennddiirrddiinn?? BBiillggiinnii nnaassýýll
kkuullllaannddýýnn?? SSaaððllýýððýýnnýý nnaassýýll ttüükkeettttiinn??

YYeetteenneekklleerriimmiizz
İİlleettiiþþiimm;; (Kiþi ve çevresi arasýnda iki

yönlü iliþkiyi ilgilendiren bütün iþlemler-

dir.) Ýletiþimde en etkili organlarýmýz yü-
zümüz ve gözümüzdür. Gözler en iyi me-
saj alan ve en iyi mesaj ileten kanallardýr.
Gülümseme kaynaþmayý ve iletiþimde et-
kinliði geliþtirir. Hiç kimse onsuz yaþaya-
cak kadar zengin deðildir. Bir "tebessüm"
bazen en güç engelleri aþabilir. Yanlýþ bir
bakýþ, yanlýþ bir davranýþ çok þey deðiþti-
rir. Bir selâm çok þey ifade eder "Selam-
laþýnýz" hadis-i şerifi bunu ifade eder.
KKeellââmm;; Ýletiþimde en önemli vasýtadýr.
Onunla konuþur, onunla anlaþýr, onunla
kalpleri kazanýr, onunla kalpleri kýrarýz.
Yanlýþ bir söz, yanlýþ bir ses to-
nu, çok þey deðiþtirir ve doðru-
su çok þey kazandýrýr. "Söz ola
kestire baþý, söz ola kese sava-
þý" bunun kanýtýdýr.

SSaabbıırr;; Ýlim ve hikmetin,
azim ve iradenin, kemal ve ba-
þarýnýn temelini teþkil eder.

Sabrýn imandaki mevkii, ba-
þýn vücuttaki yeri gibidir. Ýman
iki eþit parçadýr, yarýsý sabýr, ya-
rýsý þükürdür.

Sabýr insanýn en önemli
sermayesi ve olgun insanýn
vasfýdýr. Bunun da ilk on saniye-
si çok önemlidir. O an sabýrla
deðerlendirilebilirse selâmet,
yoksa felaket kaçýnýlmazdýr. Za-
man bir çok meseleleri halle-
der. "Asra yemin ederim ki, bü-
tün insanlar hüsrandadýr. Ancak

ÝMAN edenler SALÝH AMEL iþleyenler,
HAKKI ve SABRI tavsiye edenler hariç."
(Asr 1-4). Cenab-ı Hak, sabredenlerin
mükafatýný hesapsýz verir.

DDeehhaa;; Baþkasýnýn sabrýnýn bittiði
yerde göreve devam etmektir. (Edison)
Bir insan bir hedef seçer o hedefe
odaklanýrsa ilahi güç devreye girer ve
mümkün olmayan iþler gerçekleþir. Ya-
pýlýrken heyecan duyulmayan ve sebat
edilmeyen iþlerde baþarý þansý yoktur.

EEddeepp,, FFaazziilleett vvee İİnncceelliikk;; yüce bir
deðerdir ve ilimden önce gelir. "Ýlim
meclislerinde aradým kýldým talep ilim
geride kaldý illâ EDEP illâ EDEP" bunun
ifadesidir.

MMuuttlluulluukk;; Güzellikler içinde bulu-
nanlarýn deðil, çirkinlikler içinde bulu-
nup da hayatýn güzel yanlarýný keþfe-
denlerindir. Gafletimiz nedeniyle kai-
natta mevcut olan güzellikleri göremi-
yoruz. Yaþanacak üç günümüzün kaldý-
ðýný düþünürsek hayatýn saniyelerini
hasretle deðerlendirmeye özen göste-
rilir. Mutluluðu dýþarýda deðil, kalbimi-
zin derinliklerinde imanýn þartý olan ka-
dere rýza göstererek ve alýn yazýsýna
inanarak aramalýyýz.



TÜRK SÝNEMASI’NIN BOL ‘BÝÝP’LÝ
GÜLDÜREN DENEMELERÝ

GORA, Kutsal Damacana, Recep İvedik, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Kahpe Bizans… ‘Türk
Sineması yeniden canlanıyor mu?’ dediğimiz bir dönemde sinemaya gönül verenleri hayal kırıklığına
uğratan komedi tarzı filmler. Daha doğrusu, bol ‘biip’li güldürü denemeleri…

Son yýllarda Batýlý film yapýmcýla-
rýnýn, geniþ bütçeli, bol animas-
yonlu görkemli filmleri hariç iz-

leyicileri salonlara çekecek yeni yapýt-
lar ortaya koyamamasý, Türk sinemasý
için bulunmaz bir fýrsat ortamý oluþtur-
du. Uzun aradan sonra senaryo ve yapý-
mýna büyük emekler harcanan mütava-
zý bütçelerle ortaya çýkarýlan Türk film-
leri bir anda ön plana çýkmaya baþladý.
Türk filmlerinin izlenme oraný, yabancý
filmleri yakaladý. Ýzlenme oranýnýn yük-
sek olmasý sinemacýlarýn yüzünü gül-
dürürken, "Yeþilçam, küllerinden yeni-
den doðuyor" yorumunun yapýlmasýna
neden oldu.

Eþkýya gibi, Babam ve Oðlum gibi
filmler büyük beðeni topladý. Fakat il-
ginçtir ki sinemalarda izlenme ve hasý-
lat rekorlarýný komedi tarzý denemeler
kýrdý. Her ne kadar elde edilen rekor,
bir baþarý olarak kabul edilse de gerek
Türk sinemasý gerekse de Türk toplumu
açýsýndan bir bozulmanýn habercisi gi-

bi bu komedi filmleri…

Bazen de eski Yeþilçam filmlerinin
günümüze kadar uzanan beðenisinin
üzerine bir tekrar olarak kurulan filmler,
seviye olarak, o yokluk döneminin si-
nema ürünlerinin bile çok altýnda kalý-
yor. Evet, teknik olarak bir mesafe alýn-
dýðý gerçek fakat, gerek senaryo, gerek-
se de sinema tekniði açýsýndan durum
hiç de iç açýcý deðil…

BBiirrii BBiizzee ''BBÝÝÝÝPP'' mmii DDeeddii??
Komedi tarzýnda yapýlan filmler

içerisinde G.O.R.A, Hababam Sýnýfý As-

kerde, Dünyayý Kurtaran Adamýn Oðlu,
Kahpe Bizans, Kutsal Damacana ve Re-
cep Ývedik en fazla hatýrda kalanlar. Her
biri farklý bir tema içerse de abartýsýz
hepsinin ortak noktasý bol 'biip'li film-
ler olmasý. Biliyorsunuz bu filmler tele-
vizyonlarda gösterilmeye baþladýðýnda
RTÜK'ün filtresinden geçerek halkýn
karþýsýna çýkýyor. Filmlerde o kadar çok
küfürlü söz ve argo cümleler var ki, te-
levizyonda 'biip'ler arasýnda diyaloglar
geçiyor gibi gelir insana…

Gerçek açýlýmýný Cem Yýlmaz açýk-
lamasa da genel kaný "güzel olmazsa
reaksiyon almaz" þeklinde olan ve bi-
lim kurguyu müstehcen ifadelerle har-
manlayan G.O.R.A, televizyon ekranla-
rýnda bol biip'li bir þekilde birçok de-
fa yer aldý.

NNeeyyee GGüülleerr BBuu MMiilllleett??
Doðrusunu söylemek gerekirse, ye-

ni nesil komedi filmlerinde, usta oyun-

Normalde sokakta eþimizle, çoluk

çocuðumuzla dolaþtýðýmýzda yaný-

nýzda birisi o sözleri söylese kav-

gaya tutuþacaðýmýz adama, beyaz

perdede aval aval bakýp kahkalar

atýyoruz.

MM.. FFaattiihh YYIILLDDIIZZ

SİNEMA



cu Þener Þen'in Züðürt Aða'sýndaki,
Kemal Sunal'ýn Yedi Bela Hüsnü'sün-
deki komedi anlayýþýndan ve seviye-
sinden eser yok.

Normalde sokakta eþimizle, çoluk
çocuðumuzla dolaþtýðýmýzda yanýnýz-
da birisi o sözleri söylese kavgaya
tutuþacaðýmýz adama, beyaz perdede
aval aval bakýp kahkalar atýyoruz.

Tarihler açýp kapamýþ bir milletin
evlatlarý bu basit, aþaðýlýk diyalogla-
ra niye güler ki?

"Millet býkmýþ bunalýmdan, ge-
çim derdinden, dertten, tasadan…
Gülmeye bahane arýyor. O yüzden
Mehmet Ali Erbil'in uzaktan parmak
göstermesiyle bile gülebiliyor" diye
düþünüyorum, baþka da bir þey söy-
leyemiyorum, dilim varmýyor… "Bu
millet artýk edep nedir, ahlak nedir,
büyük-küçük nedir, sinema nedir,
mizah nedir unuttu, Amerikan filmle-
rindeki züppeler gibi yaþamaya baþ-
ladý" diyesim gelmiyor.

Kutsal Damaca filminde olduðu
gibi bu tür filmlerin senaryosunun ne
olduðuna anlamak da mümkün deðil.
Küfür etmeyi espri olarak kabul eden
bir zihniyetin ortaya koyduðu ürün
sanat ve toplum adýna, gelecek adýna
ne vaad edebilir ki! Küfür = Türk ko-
medisi…

Þafak Sezer, Mehmet Ali Erbil,
Cem Yýlmaz, Yýlmaz Erdoðan, tek tip
rolle hep izleyici karþýsýndalar. As-
lýnda rol deðil de, gerçekten kendile-
rini oynuyorlar gibi… Her filmde ay-
ný tip karakterle ortaya çýkmalarýný
baþka türlü nasýl izah edebiliriz?

BBuu FFiillmmlleerriinn RRuuhhuu YYookk
Dünyayý Kurtaran Adam'ýn Oðlu filmiyle

ilgili; "3 milyon dolar bütçesi olup, her ka-
resi profesyonel grafik animasyonlar ve
gösteriþli dekor kostümlerle bezenmiþ bir
film için pek çok þey denilebilir, fakat asla
"trash" (çöp kutusu) denilemez. Bu, olsa ol-
sa uzayda geçen bir güldürü denemesidir."

Filmlerin de týpký insanlar gibi bir "ruh"u
olduðuna dikkat çeken usta yazar Ali Murat
Güven, "O ruhu hissederseniz, izlediðiniz
filmi sevmeniz de kaçýnýlmazdýr. Aynen, çok
döküntü bir sinema diliyle çekilmiþ olmala-
rýna raðmen bütün "Hababam Sýnýfý" filmle-
rinin bugün hâlâ milyonlarca insan tarafýn-
dan baþtacý yapýlýyor oluþu gibi… Ya da
Türk sinemasýnýn tarihinde benim de en bü-
yük favorim konumundaki Cüneyt Arkýn'lý
"Malkoçoðlu", "Battal Gazi" filmlerinin bü-
yüsünün hiç geçmemesi de bunun bir baþ-
ka örneði…" diyor ve ekliyor:

ÝÝvveeddiikk VVaarrkkeenn KKiimm NNee
YYaappssýýnn 112200''yyii

Ya da bizim milletin ruhu yok artýk. Si-
nema eleþtirmeni Güven, bir sinema salo-
nunda karþýlaþtýðý manzara bu durumu ispat
eder nitelikte:

"Beyoðlu'nda çift salonlu Sinepop Sine-
masý'nýn önündeydim. Yan yana iki afiþ asý-
lýydý salonun kapýsýnda. Bunlardan "Recep
Ývedik"e seanslar boyunca bilet bulunamý-
yor, hemen yanýndaki salonda oynayan
"120" ise tek kelimeyle sinek avlýyordu.
1914 yýlýnda Erzurum'daki Osmanlý tümeni-
ne cephane taþýrken þehit düþen 120 Vanlý
çocuðun öyküsünü anlatan bu güzel yapýtý
iki haftada ülke çapýnda 200 binin birazcýk
üzerinde insan izlemiþ. Biz burada kendimi-
zi yýrtalým; daha filmin adýný bile duymamýþ
bir sürü çocuk ve genç var ortalýkta… Dün
de filmin yönetmeni Özhan Eren aradý; "Ke-
sinlikle bir giþe þampiyonluðu beklemiyor-
dum, ancak böylesine samimi bir çaba kar-
þýsýnda bu boyutta bir umarsýzlýk da içimi
çok acýttý doðrusu" dedi. Dediðine göre,
muhafazakâr medya bile sinema sayfalarýn-
da filme doðru düzgün yer vermeye gerek
duymamýþ."

Filmlerin de týpký insanlar gibi bir

"ruh"u olduðuna dikkat çeken usta

yazar Ali Murat Güven, "O ruhu

hissederseniz, izlediðiniz filmi sev-

meniz de kaçýnýlmazdýr.



TTüürrbbüüllaannss ÇÇaaððýý
Alan Greenspan
Boyner Yayýnlarý
Amerikan Merkez Bankasý'nýn efsanevi

eski baþkaný Alan Greenspan'in tüm dün-
yada büyük yanký uyandýran ve uzun süre
besteseller listelerinden düþmeyen "Tür-
bülans Çaðý: Yeni Bir Dünya Serüveni"
isimli kitabý Boyner Yayýnlarý'nýn çevirisi
ile Türkiye'de...

Neredeyse tüm dillere çevrilen Türbü-
lans Çaðý'nda, Greenspan kimliðini þekillen-
diren özgeçmiþini ve küresel ekonominin
bizzat kumanda odasýnda bulunarak edindiði
tecrübeleri okuyucularýyla paylaþýyor.

Kitabýna 11 Eylül sabahý ile baþlayan
Greenspan, daha sonra çocukluk yýllarýna
geri dönerek baþýndan geçen ve tarihi bi-
çimlendiren olaylarý anlatýyor. Ardýndan
tüm dünyada önemli deðiþimlerin yaþan-
dýðý 1987 - 2006 yýllarý arasýndaki Fede-
ral Reserve Kurulu Baþkanlýðý görevini
içeren dönemi okurlarýna aktarýyor. Ayrýca
caz klübünde müzisyen olarak çalýþtýðý
renkli günlerden, birlikte çalýþtýðý baþkan-
lar Nixon, Ford, Reagan, Bush ve Clin-
ton'ýn dönemlerine ait anýlarýna da kita-
býnda yer veriyor Yaþanan olaylarýn altýn-
da yatan dinamikleri anlatan Greenspan,
kitabýn ikinci bölümünde bizi günümüze
getirerek ekonomik büyümenin evrensel
koþullarýný gösteriyor, bellibaþlý ülkelere
ve bölgelere özgü gerçekleri araþtýrýyor,
son olarak ise küreselleþmenin istikame-
tini açýklýyor.

KKoozzmmiikk BBiilliimm IIþþýýððýýnnddaa
ÞÞÝÝFFAALLII BBÝÝTTKKÝÝLLEERR
Prof. Dr. Ahmet Maranki -
Fizyoterapist Elmas Maranki
Mozaik Yayýnlarý

Stratejik araþtýrmalar uzmaný Prof. Dr.
Ahmet Maranki ile Fizyoterapist, Biyo-
enerji uzmaný, Ekstrasens ve Ýglerotera-
pist Elmas Maranki çiftinin kaleme aldýk-
larý kitaplarla baþlayan Saðlýklý Beslenme
ve Saðlýklý Yaþam Süreci, kitlevi bir bi-
linçlenme hareketine dönüþtü. Geçen 2
yýl süre zarfýnda 500 bin km yol kat ede-
rek yurtiçi ve yurtdýþýnda yaklaþýk 250 gö-
rüntülü konferans veren çift, 500 binden
fazla kiþiye doðrudan, yüz yüze, milyon-
larcasýna da TV, radyo ve yazýlý medya
aracýlýðýyla "saðlýklý düþün, beslen, yaþa"
sloganýyla yaþam enerjisini arttýrmanýn il-
mi ve pratik yollarýný anlattý.

Maranki çiftinin "Noktalarla ve Masaj-
la Mucizevi Tedaviler" kitaplarý yanýnda
ana kitap olan "Kozmik Bilim ve Bilinçle
Yaþam Enerjisi" adlý ilk kitabý 77 baský ile
250 bin adete yakýn baský yaptý.

Maranki çifti, günümüzün geldiði bu
noktada hastalýk ve hastalanma oranlarý-
nýn giderek artmasý sebebiyle bütün bu
hastalýklara çözüm olabilecek "KOZMÝK
BÝLÝM IÞIÐINDA ÞÝFALI BÝTKÝLER" isimli
bu kitabý hazýrlayarak Yaþam Enerjisi seri-
sine, dünya ve Türk literatürüne bir kaynak
eser kazandýrdý.

ÇÇooccuukkllaarr ÝÝççiinn ÝÝnnoovvaassyyoonn
((YYeenniilliikk YYaappmmaakk))
Þirin Elçi
Hayat Yayýnlarý
Kitap, bugünümüzü ve geleceðimizi

þekillendirmekte olan inovasyon konu-
sunda çocuklarýmýzý bilgilendirmek ve
onlarýn birer inovatif giriþimci olarak
yetiþmelerine katký saðlamak amacýyla
hazýrlanmýþ.

Ýnovasyonu kýsaca; farklý, deðiþik,
yeni fikirler geliþtirmek ve bunlarý uygu-
lamak olarak tanýmlayabiliriz. Ýnovas-
yon, ülkelerin kalkýnmasý ve toplumlarýn
ilerlemesi için ön þart. Yapýlan pek çok
araþtýrma, ülkelerin inovasyon sayesin-
de ekonomik büyümeyi saðladýklarýný,
toplumsal refah ve yaþam kalitesini ar-
týrdýklarýný, iþsizlik ve eþitsizlik gibi so-
runlarýn üstesinden gelmeyi baþardýkla-
rýný gösteriyor.

Bunun için çocuklarýmýzýn eski köye
yeni adet getiren, baþýmýza icat çýkaran,
aklýn yolunun bir deðil, bin olduðuna
inanan ve bu yollarý araþtýrýp ortaya çý-
kararak; ülkesi, toplumu ve kendisi için
en yararlý olanlarý hayata geçiren birey-
ler olarak yetiþmesi gerekiyor.

KİTAP



KKuurr’’aannddaa ÝÝnnssaann YYöönneettiimmii
Ali Kemal Kastan
Bilge Yayýncýlýk

Yönetim teknikleri öðretmeyi ve yö-
netim problemlerine pratik çözümler
sunmayý hedefleyen bir iþletme kitabý ol-
mayan bu eser, "Rahman" sýfatý üzerine
bina edilmiþ özgün, alternatifsiz, rakipsiz
ve gerçek yönetim felsefesi olan Ýslam'ýn
yönetim anlayýþýný tazeleyip güncelleme
denemesi niteliði taþýyor.

Allah'ýn isimleri bu eser boyunca tek
tek ele alýnmýþ. Bir portre çalýþmasý ol-
duðu için portreyi tamamlayan her bir
isim üzerinde müstakil olarak durulmuþ.
Her bir isim, gerektiðinde öne çýkan ve
görevini icra eden bir memur durumun-
dadýr. Ancak görevini icra esnasýnda o
ismin diðer isimlerle iliþkisi fark edil-
mektedir. Ýslam düþüncesine has olan bu
bütüncül yapý, O'nun, Batý'ya has parça-
sý, çok tanrýlý yaklaþýmýndan ayýrt edil-
mesini saðlayan en önemli farkýdýr. Her
bir isim, diðer 98 isimle baðlantýlýdýr.

FFeellsseeffee iillee PPssiikkiiyyaattrrii
Erol Göka
Pedam-Hayat Yayýnlarý
Erol Göka, 25 yıldan beri çalıştığı alan

olan psikiyatriye oldukça özgünlükler içe-
ren görüşlerini “Uygulamada ve Teoride
Varoluşun Psikiyatrisi” adlı büyük bir
çalışmada biraraya getirmeye
hazırlanıyor. Bu çabasının ilk ürünü olarak
felsefeye bakış konusundaki temel maka-
lelerin yer aldığı “Psikiyatri ve Felsefe“yi
yayınladı. “Felsefe ile Psikiyatri” ise bu
dizinin ikinci kitabı.

“Felsefe İle Psikiyatri”de Erol Göka,
düşünceleri üzerinde önemli etkisi olan
felsefelerin psikiyatrik konulara bakışına
yansımalarını içeren makalelere yer veri-
yor. “Bilimlerin vicdanı: Psikiyatri”, “Ruh-
beden sorununu nasıl kavramalıyız?”,
“Psikiyatride varoluşçuluk”, “Psikote-
rapinin sağlam bir bilim olarak kurulması
mümkün mü?”, “Beden neyi anlatır?”,
“Plasebo varsa başka ne vardır?”,
”Psikiyatrinin duyguya bakışındaki kav-
ramsal sorunlar”, “Psikoloji ve psikopato-
loji ile düşünürler yargılanamaz”, “Freud
ve Nietzsche: Postmodern durumda psi-
kanalizin ve psikiyatrinin geleceği için
bazı sezgiler”, bu makalelerden bazıları.

“Felsefe İle Psikiyatri”de felsefi
bakışın, psikiyatrinin ve psikoterapinin
bilimsel konumunun ve çalışma tarzının
ele alınmasına nasıl yansıdığı açıkça izle-
nebiliyor.

KKiittaapp OOkkuummaannıınn 7777 YYoolluu
Selim Çoraklı
Bilgeoğuz Yayınları
Kitap; susturduğunuz zaman sessiz,

konuşturduğunuz zaman konuşan,
meşguliyetiniz varken sohbete başlama-
yan, çalışma zamanında sizi yalnız bıra-
kan, kendisi için giyinip süslenme ve
utanıp sıkılma zahmetine sokmayan bir
gece misafiri; yüzünüze karşı dalkavukluk
etmeyen bir arkadaş; azdırıp sapıtmayan
bir dost, bıktırıp usandırmayan,
münafıklık yapmayan ve size karşı yalan
söyleyip dolap çevirmeyen bir arkadaştır.

Yeryüzünün en büyük silahının kitap
olduğu bilinciyle kitap okuma üzerine
hazırlanan ‘’Kitap Okumanın 77 Yolu’’
isimli eser, kitap okumanın nasılını ve
niçinini gözler önüne seriyor. Yazar Selim
Çoraklı kitapta ayrıca niçin kitap oku-
mamız gerektiğinden, kitap seçimine,
Türkiye’de kitap okuma oranlarından,
satılan kitap sayısına ve oradan da
yayınlanan kitapların kalitesine kadar bir-
çok konuyu akıcı bir üslupla ele almış.

77 başlık halinde işlenen “kitap
okuma meselesi” aslında herkesin üzerin-
de titizlikle durup düşünmesi gereken ve
geleceğimizi yakından etkileyecek bir
gerçek olarak önümüzde duruyor.
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