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ile oldu¤umuzun bilinciyle;
Albaraka’da yaflan›lanlar›,
Albaraka’da konuflulanlar›

ve hatta Albaraka’da düflünülen-
leri sizlere aktarman›n ve sizlerle
paylaflman›n aram›zdaki ba¤lar›
kuvvetlendiren bir unsur oldu¤unu
biliyoruz. Bültenimize bulmaca
vesilesiyle gönderilen mektuplar
da bizdeki bu kan›y› pekifltirmeye
yetiyor. 

‹htisas yay›nc›l›¤›n›n fark›na
varan modern yay›nc›l›k anlay›fl›-
n›n Türkiye’de yeni oldu¤u düflü-
nülürse sizinle aram›zdaki
iletiflimin zamanla daha sa¤lam
ve daha güzel bir zemine oturaca-
¤›n› söyleyebiliriz. Hiç kuflkusuz,
sizlere ulaflmak amac›yla baflvu-
rulan iletiflim araçlar›n›n içinde
dergi/bültenin apayr› bir yeri var.
Televizyon ve radyoda seçici ola-
mazken dergi/bülten yoluyla ay›-
r›p belirledi¤iniz seçkin ve seçici
bir kitleye istenileni ulaflt›rabiliyor-
sunuz. Bu kitle ise, okumak için
seçti¤i yay›nla kendini özdefl k›la-
biliyor. Ayr›ca ortaya koydu¤umuz
yay›n yeri geliyor bir evin masa-
s›nda, yeri geliyor bir iflyerinin
sehpas›nda haftalarca hatta ay-
larca kalabiliyor. Çünkü müflteri-
nin sizinle baflbafla kald›¤›, dikka-
tini sadece size odaklad›¤› tek
mecra, dergi/bülten belki de. Bu
düflüncelerden yola ç›karak her
say›da kendimizi yenilemeyi ve

yeni sayfalarla karfl›n›za ç›kmay›
amaç ediniyoruz. Bu say›m›zla
birlikte Albaraka Türk ailesine
emek veren kültür, sanat, düflün-
ce ve ekonomi adamlar›na ve
eserlerine mümkün oldu¤unca
yer vermeye çal›flaca¤›z. Bu bu-
luflmam›zda daha çok tiyatro
eserleriyle Türk edebiyat›nda
kendine bir yer edinmifl olan flair
ve yazar Ali Göçer’e ve eserlerine
yer verdik. Di¤er say›lar›m›zda da
Ahmet Ertürk, Adnan Büyükdeniz,
Süleyman Çelik, Osman Bayrak-
tar gibi Albaraka Türk çal›flanlar›-
n›n düflünce ve eserlerini de de-
¤erlendirme f›rsat› bulacaks›n›z.
Yine bir baflka yenili¤imiz de bu
say›dan itibaren Albaraka çal›flan-
lar›ndan Mustafa Ayc›n’›n çizgileri
ile buluflacak olman›z. 

Gönüllerin buluflmas› temennisi
ile.

 

Ekrem fiAH‹N
Editör
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Globalleflen Dünyada

Kimli¤i
D r . A d n a n  B ü y ü k d e n i z

 

Bireyler gibi, kurumlar da sa-
hip olduklar› kendine özgü bir
tak›m özellikleri dolay›s›yla

di¤er iflletmelerden ayr›l›r, farkl›lafl›r.
‹flletmeler bu farkl›l›klar›n› vurgula-
mak, kendilerini farkl› k›lan özellikle-
ri kamuya duyurmak, müflteri nez-
dinde belirginlefltirmek amac›yla
özel bir çaba sarfederler. Bu amaç
için bütçeler ay›r›r, fonlar oluflturur-
lar. Ne var ki, iflletme imaj›n› olufltur-
mak amac›yla öne ç›kar›lan bu özel-
likler ço¤u durumlarda bire bir uygu-
lama alan›na konamaz.

Kamuoyuna sunulan imaj›n sahi-
cili¤ini belirleyen temel unsur, ifllet-
menin dayand›¤› kültürün kalitesidir.
Bir iflletmenin kültürünün kalitesi ise
en çok zamanla s›nan›r.

K›vançla belirtmeliyiz ki, onüç
y›ll›k bir ifl deneyimini geride b›ra-

kan Kurumumuz bu ‘zaman s›-
nav›’n› baflar›yla vermifl bulunu-
yor. Türkiye'de faizsiz sistemin
tüm parametrelerinin tan›mlana-
rak yürürlü¤e konuldu¤u bu on

üç y›ll›k deneyimden
sonra, bugün art›k gü-
venle, ay›rdedici bir
Albaraka kültürün-

den sözetmek
mümkündü r.

Or tak la r › -
m›zla, ça-

l›flanla-
r ›m›z-
l a ,

müflteri-
ler imiz le

hep birlikte paylaflt›¤›m›z Albaraka

kültürünün temel özelliklerini flöyle
özetlemek mümkün:

TEMEL TERC‹H
Faizsiz çal›flmak temel bir tercih-

tir. Albaraka, geride b›rakt›¤› onüç
y›ll›k dönemde, her türlü zorlu¤u gö-
¤üsleyerek bu tercihine sahip ç›k-
m›flt›r.

YÖNET‹MDE ‹ST‹KRAR
Özellikle bir hizmet iflletmesi in-

sanlarla temsil edilir, insanlarla
büyür ve geliflir. ‹stikrarl› üst yöneti-
miyle Albaraka ‘istikrar›n’ ad› olmufl-
tur.

EMANET B‹L‹NC‹
Kuruma tevdi edilen fonlar›n

‘emanet’ oldu¤u bilinciyle bu fonlar
“k›l› k›rk yaran” bir titizlikle yönlendi-
rilmifltir. Bu tutum geçici olarak kâr
paylar›m›z› düflürse bile, bu özelli-
¤iyle, Albaraka güvenin sembolü ol-
mufltur.

SÜREKL‹ E⁄‹T‹M
‹nsana dayal› bir iflletmede hiz-

met kalitesini sürekli yukar›ya çek-
menin, ‘de¤er’i çal›flanlara aktarma-
n›n vazgeçilmez yönteminin e¤itim
oldu¤u bilinciyle e¤itim kurumsallafl-
t›r›lm›fl; bütün çal›flanlar›m›z kendi-
lerini kesintisiz bir e¤itim atmosfe-
rinde bulmufllard›r. Albaraka Türk
geçmiflin deneyimini günümüze ta-
fl›yarak durdu¤u yeri, bakt›¤› ufku
belirlemifl; art›k ayd›nl›k bir gelece¤i
umutla, güvenle yakalaman›n pe-
flindedir.

Albaraka

Kimli¤i
Kamuoyuna sunulan imaj›n sahicili¤ini belirleyen temel unsur, iflletmenin dayand›¤› kültürün kalitesidir. Bir

iflletmenin kültürünün kalitesi ise en çok zamanla s›nan›r. K›vançla belirtmeliyiz ki, onüç y›ll›k bir ifl deneyimini
geride b›rakan Kurumumuz bu ‘zaman s›nav›’n› baflar›yla vermifl bulunuyor.

Osman Akyüz
ALBARAKA TÜRK

Genel Müdürü
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Özel Finans Kurumlar› Ekonomik ve Toplumsal
Bir ‹htiyaçtan Do¤mufllard›r

ÖFK'lar malî sektörün d›fl›nda kalan ve 50
milyar Dolar›n üzerinde oldu¤u tahmin edilen
at›l tasarruflar› harekete geçirerek Türk ekono-
misine kazand›rmay› amaçlamaktad›rlar.

ÖFK'lar, 13 y›l gibi k›sa bir sürede yaklafl›k
2 Milyar Dolar tutar›ndaki kayna¤› milli eko-
nominin hizmetine sunmay› baflarm›fllard›r.
500 bine yak›n tasarruf sahibi, tasarruflar›n›
ÖFK'larda de¤erlendirmeyi tercih etmifltir.

Özel Finans Kurumlar› Milli ve Yasal
Kurulufllard›r

ÖFK'lar›n kuruluflu ve faaliyete geçmesi,
T.C Merkez Bankas› ve Hazine Müsteflarl›-
¤›’n›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar› ile
gerçekleflmektedir. Bu kurumlar, daha kurulufl
aflamas›nda ilgili kamu otoritelerinin ayr›nt›l›
teknik ve idari incelemelerinden geçmektedir-
ler. ÖFK’lar›n kurulmas›na imkan veren
83/7506 say›l› Bakanlar Kurulu Kararnamesi-
nin yay›mland›¤› 1983 y›l›ndan beri, sadece 6
ÖFK’na faaliyet izni verilmifl olmas›, Devleti-
mizin ÖFK’lara izin verirken ne denli titiz ve
duyarl› davrand›¤›n›n aç›k bir göstergesidir.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde faaliyet-

lerini sürdürmekte olan ÖFK’lar, en az mali
sektörde yer alan di¤er tüm kurum ve kurulufl-
lar kadar yasald›r, millidir.

Özel Finans Kurumlar› Modeli, Ça¤dafl Bir
Finansman Modelidir

Günümüzde ABD ve Avrupa’n›n önde ge-
len baz› bankalar› ve finans kurulufllar›,
ÖFK’lar›n uygulad›¤› finans sisteminin gerçek
bir ihtiyaca cevap verdi¤ini görerek bu alanda
faaliyet göstermek üzere kendi bünyelerinde
özel birimler oluflturmufllard›r.

Özel Finans Kurumlar› Türk Mali Sistemini
Tamamlayan ve Gelifltiren Kurulufllard›r

ÖFK’lar, Türkiye’de 1980’li y›llarda mali
sistemimizin kurum ve araçlar yönünden çeflit-
lenmesi ve derinlik kazanmas› sürecinde, siste-
me kat›lm›fl yeni bir finans modelidir. Çeflitli
sebeplerle klasik bankalara mevduat olarak git-
meyen tasarruflar› yasalar›n izin verdi¤i çerçe-
vede Kâr/Zarar ortakl›¤› esas›na göre toplayan
bu kurumlar›n fonlar›, ülkemizde uzun vadeli
sermaye piyasalar›n›n gelifltirilmesine ve derin-
leflmesine ciddi katk›lar sa¤layabilecek bir tür
risk-sermayesi (venture capital) niteli¤indedir.

Dolay›s›yla, ÖFK’lar Türk mali sistemini ta-
mamlayan ve gelifltiren kurumlard›r.

Temel Tespitler
Özel Finans Kurumlar› ile ilgili

Temel Tespitler
Özel Finans Kurumlar›, T›pk› Bankalar Gibi, ‹lgili Kamu Otoriteleri Taraf›ndan

Düzenli Biçimde Denetlenmektedirler. ÖFK’lar mevzuatlar› gere¤i Hazine
Müsteflarl›¤› ve Merkez Bankas›’n›n gözetimine tabi olduklar›ndan faaliyetlerini bu

kurulufllara periyodik olarak rapor etmektedirler.
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Özel Finans Kurumlar›, T›pk› Bankalar Gibi, ‹lgili
Kamu Otoriteleri Taraf›ndan Düzenli Biçimde
Denetlenmektedirler

ÖFK’lar mevzuatlar› gere¤i Hazine Müste-
flarl›¤› ve Merkez Bankas›’n›n gözetimine tabi
olduklar›ndan faaliyetlerini bu kurulufllara pe-
riyodik olarak rapor etmektedirler.

Ayr›ca ÖFK’lar, Hazine Müsteflarl›¤› ve
Merkez Bankas› denetim elemanlar› ile di¤er
ilgili resmi merciler taraf›ndan düzenli olarak
denetlenmektedirler.

ÖFK’lar›n hesaplar›, ayn› zamanda, Merkez
Bankas›’n›n uygun görece¤i ba¤›ms›z d›fl de-
netim flirketleri taraf›ndan da her y›l denetime
tabi tutulmaktad›r.

Özel Finans Kurumlar› Reel Sektörü Finanse
Etmektedirler

ÖFK’lar, kullan›labilir kaynaklar›n›n tama-
m›n› Üretim Deste¤i (Al›m-Sat›m), Finansal
Kiralama ve Proje baz›nda Kâr/Zarar Ortakl›-
¤› yöntemleriyle reel (üretken) sektörün fi-
nansman›na tahsis etmektedirler. Fon kulland›-
r›lacak firmalar›n seçiminde uluslararas› stan-
dartlar ve teamüller ile objektif malî kriterler
kullan›lmaktad›r.

ÖFK’lar, toplad›klar› fonlar› Türk sanayicisi
ve tüccar›n›n hammadde, yar›mamul, mamul
madde veya yat›r›m mal› ihtiyaçlar›n›n temi-
ninde kullanmak suretiyle do¤rudan üretimi ve
yat›r›m› finanse etmektedirler. ÖFK’lar, eko-
nomik ve mali istikrar› bozucu hiç bir speküla-
tif faaliyetin içinde bulunmamaktad›rlar.

Özel Finans Kurumlar›, Küçük ve Orta Ölçekli
Firmalara (KOB‹) Finansman Deste¤i
Sa¤lamaktad›rlar

ÖFK’lar, ayn› zamanda mali sistemden yete-
rince finansman deste¤i alamayan çok say›da
küçük ve orta ölçekli iflletmeye Finansal Kirala-
ma yöntemiyle uygun koflullarda yat›r›m mal-
lar› temin etmek suretiyle üretimin ve istihda-
m›n art›fl›na katk› sa¤lamaktad›rlar.

Özel Finans Kurumlar› ‹hracat›n Finansman›na
Kaynak Ay›rmaktad›rlar

ÖFK’lar, kaynaklar›n›n bir k›sm›n› da döviz
kazand›r›c› hizmetlerin finansman›na tahsis
ederek ülkemize döviz girdisi sa¤lamaktad›rlar.
Hemen her sektörde gerçeklefltirilen ihracat›n
finansman›nda ÖFK’lar›n önemli bir katk›s›
bulunmaktad›r.

Özel Finans Kurumlar› Kay›t D›fl› Ekonominin
Panzehiridir

ÖFK’lar, kulland›klar› finansman teknikleri
ile ülkemizde önemli bir sorun olan kay›td›fl›
ekonominin kay›t alt›na al›nmas›nda dikkate
de¤er bir fonksiyon ifa etmektedirler.

Nakdî finansman yapmayan ÖFK’lar, sana-
yici ve tüccar›n ihtiyaç duydu¤u emtiay› fatura
baz›nda al›p satmak suretiyle kay›tl› ekonomi-
nin genifllemesine katk›da bulunmaktad›rlar.

Böylece, bir yandan kay›td›fl› ekonomi da-
ralt›l›rken di¤er yandan devletin vergi gelirleri-
nin artmas› sa¤lanm›fl olmaktad›r.

Özel Finans Kurumlar› Vergi Aç›s›ndan Hiçbir
Ayr›cal›¤a Sahip De¤illerdir

ÖFK’lar, hem fon toplama ve fon kulland›r-
ma faaliyetleri, hem de kendi kazançlar› dolay›-
s›yla Kurumlar Vergisi, Banka ve Sigorta Mu-
ameleleri Vergisi, Katma De¤er Vergisi ve Ge-
lir Vergisi mükellefi ve sorumlusudurlar.

Sonuç olarak;

Türk Malî sektöründe hakl› bir yer edinen
ve 1990 ile 1994 ekonomik krizlerinden ka-
mu deste¤i olmaks›z›n kendi imkânlar›yla ba-
flar› ile ç›kan ÖFK’lar, Türk ekonomisi için ya-
rarlar› kan›tlanm›fl millî kurulufllard›r.
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‹
ktisatç›lar yat›r›mc›lara genelde
flu tavsiyede bulunurlar: “Bütün
yumurtalar›n›z› ayn› sepete koy-

may›n.”
Bu tavsiyedeki mant›k, gayet aç›k

ve anlafl›labilir bir mant›kt›r. Herhan-
gi bir yat›r›mc› (örne¤in, hisse sene-
di piyasas›na yat›r›m yapanlar), ka-
rar verirken, flu iki yat›r›m stratejisin-
den birisini tercih eder:

(a) Belli (kabul edilebilir) bir risk
karfl›l›¤› en yüksek kazanc› elde et-
meyi amaçlayan strateji

(b) Belli bir kazanç için mümkün
en düflük riski hedefleyen strateji.

Her iki yat›r›m stratejisinde de,
yat›r›mc›n›n bir tür “çeflitlendirme” ye
gitmesi, yani riskini çeflitli yat›r›m
araçlar› (örne¤in de¤iflik sektörlerde
de¤iflik firmalar›n hisse senetleri)
aras›nda belirli prensiplere göre da-
¤›tmas› en akla yatk›n ve riski asga-
riye indiren bir davran›fl tarz›d›r.

Sermayenin ülke s›n›rlar› tan›ma-
d›¤› günümüz dünyas›nda yat›r›mc›-
lar›n tercihi yurtiçi piyasalarla da s›-
n›rl› de¤il art›k. Yat›r›mc›lar sadece
yurtiçi borsalarda de¤il yurtd›fl›ndaki
borsalarda da yat›r›m yaparak yat›-
r›mlar›n› daha da çeflitlendirebilir,
böylece yat›r›m riskini daha da “azal-
t›p”, kazançlar›n› daha da “artt›rabi-
lirler”. Zira, genel kabul görmüfl ka-
naat, de¤iflik ülkelerdeki borsalar›n
herhangi bir zaman kesitinde genel-
de birbirinden farkl› yönde hareket
ettikleri, bir ülke borsas›nda düflüfl
yaflan›rken di¤erinde yükselme ya-
flanabilece¤i yönündedir.

Sorumuz flu: Sadece belli bir bor-
sada de¤il, di¤er ülkelerdeki borsa-
larda da yat›r›m yapmak, borsalar›n

giderek globalleflti¤i, birbirine daha
ba¤›ml› hale geldi¤i günümüz dün-
yas›nda yat›r›mc›lar› yüksek riske
karfl› gerçekte ne kadar koruyabili-
yor?

Geçti¤imiz y›l›n son aylar›nda
dünyan›n belli bafll› borsalar›nda or-
taya ç›kan kriz, “yumurtalar›n› ayn›
sepete koyan yat›r›mc›” ile “yumurta-
lar›n› farkl› sepetlere da¤›tan yat›-
r›mc›” aras›nda art›k pek de fark ol-
mad›¤›n› göstermesi aç›s›ndan an-
laml›yd›. Hong Kong ve New York
borsalar›nda bafll›yan çöküfl, an›nda
di¤er ülke borsalar›na da s›çrad›,
topyekün bir çöküfl yafland›. Hemen
akabinde, yine New York Borsa-
s›’nda bafllayan yükselifl ayn› anda
di¤er piyasalara da yans›d›. Di¤er bir
deyiflle; son kriz piyasalar›n –en
az›ndan bu tür dönemlerde– ayn›
anda farkl› yönde hareket etmedikle-
rini, aksine ayn› yönde hareket ettik-
lerini gösterdi.

Baz› iktisatç›lar; geleneksel ikti-
sat teorisindeki beklentinin aksine,
çeflitli ülkelerdeki borsalar›n / piya-
salar›n art›k daha büyük oranda bir-
likte hareket ettikleri görüflünde.
Özellikle Avrupa Birli¤i ve Asya ülke-
lerinde gözlenen bölgesel entegras-
yon (bütünleflme) borsalar›n birlikte
hareket etme özelli¤ini artt›rm›flt›r.
Türkiye dahil birçok iktisaden kalk›n-
makta olan ülke, uluslararas› ticaret
ve uluslararas› mali piyasalara aç›l-
d›kça, sanayileflmifl ülke borsalar›yla
daha fazla oranda birlikte hareket et-
mektedir. Dünyan›n ileri gelen mali
yat›r›m bankalar›ndan Goldman
Sachs’›n iktisatç›lar›ndan Steve
Strongin’e göre, dünya ekonomisinin

geniflleme dönemlerinde de¤iflik ül-
kelerdeki borsalar birlikte hareket et-
mekte, bu birliktelik dünya ekonomi-
sinin daralma dönemlerinde azal-
maktad›r. Harvard Üniversitesi’nden
John Campbell’e göre; hisse senedi
fiyatlar›n›n afla¤›-yukar› çok oynad›-
¤› dönemlerde, borsalar›n birlikte ha-
reket etme özelli¤i de artmaktad›r.

Borsalarda yaflanan büyük çö-
küfller, genellikle, ekonominin ka¤›t
üzerindeki de¤erinin “gerçek” de¤e-
rinin çok üzerine ç›kmas›ndan kay-
naklanmaktad›r. Bunun da ana se-
bebi borsada yap›lan yo¤un spekü-
lasyondur. Bazen borsadaki oyuncu-
lar herhangi bir temel ekonomik se-
bebe dayanmaks›z›n, fiyatlar›n daha
da artaca¤› ve dolay›s›yla ald›klar› fi-
yattan daha fazlas›na satabilecekleri
beklentisi ile hisse senedi al›rlar.
Böylece, fiyatlar›n ekonomik sebeb-
ler d›fl›nda bu tür beklentilere dayal›
olarak da artmas› mümkündür. An-
cak ufak bir güven sars›lmas› bu sü-
reci tersine dündürüp, fiyatlar›n h›zla
düflmesine ve borsan›n çökmesine
yetebilir.

Bu sebebledir ki; borsada ifllerin
uzun süre çok iyi gitmesi ve borsa-
n›n sürekli yükselmesi genelde Mer-
kez Bankac›lar› oldukça tedirgin
eder. Nitekim New York Federal Re-
serve (Merkez Bankas›) baflkan›
WILLIAM MC DONOUGH’a göre,
paranoyakl›k Merkez Bankac›lar için
iyi bir meziyettir; zira çok yolunda  gi-
den her iflin mutlaka korkutucu bir
yan› da mevcuttur.

‹ktisat tarihi, Merkez Bankac›lar›n
bu paranoyas›n› hakl› ç›karan çeflitli
borsa krizleriyle dolu de¤il mi?

Dr. Adnan Büyükdeniz

Borsalarda yaflanan büyük çöküfller, genellikle, ekonominin ka¤›t üzerindeki
de¤erinin “gerçek” de¤erinin çok üzerine ç›kmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Bunun da ana sebebi borsada yap›lan yo¤un spekülasyondur.



Bankac›l›k ve finansman sek-
töründe faaliyet gösteren flir-
ketlerin performans›n› ölçen

bafll›ca göstergeler ve bunlar›n ge-
çen y›llara göre de¤iflim oranlar›
31.12.1997 itibariyle Albaraka’da
afla¤›daki gibi gerçekleflmifltir: 

(A) B‹LANÇO BÜYÜKLÜ⁄Ü
(Aktif Toplam›)

%95 art›fl göstererek yaklafl›k
120 trilyon liraya ulaflm›flt›r.

(B) ÖZKAYNAKLAR
%154 art›fl göstererek yaklafl›k

4,8 trilyon liraya ulaflm›flt›r.

(C) fi‹RKET KÂRI (Vergi-Öncesi)
Yaklafl›k % 157 art›fl göstererek 2

trilyon liray› aflm›flt›r. 

(D) FON YÖNET‹M‹

 

● TOPLANAN FONLAR: Yaklafl›k
% 92,7 artarak 106,1 trilyon liraya
ulaflm›flt›r.

● KULLANDIRILAN FONLAR:
Yaklafl›k % 90,6 artarak 100,2 trilyon
lira olmufltur. Albaraka'n›n 1997 y›-
l›nda Türk ekonomisine kazand›rd›¤›
fonlar›n kümülatif toplam› (özkay-
nak'tan kulland›r›lan fonlar dahil) 111
trilyon liray› aflm›fl bulunmaktad›r.

Fonlar›n % 71.5 kadar› “muraba-
ha” denilen üretim deste¤i projeleri-
nin finansman›nda kullan›lm›flt›r
(Toplam: 7078 proje).

Fonlar›m›z›n % 12.2 kadar› ise fi-
nansal kiralama projelerinin finans-
man›nda kullan›lm›flt›r (Toplam: 465
proje).

Kâr ve Zarar Ortakl›¤› yöntemi ile
kulland›r›lan fonlar›m›z›n pay› %16.3
olmufltur (Toplam: 237 proje).

Performans
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Y›l 1983; Sn. Bülent Ulusu dö-

neminde haz›rlanan Özel Fi-

nans Kurumlar›n›n kuruluflu-

nu düzenleyen kararname dönemin

Baflbakan› Sn. Turgut Özal hüküme-

tince onaylanarak yürürlü¤e konulu-

yordu. Amaç çok yönlüydü. Temelde

bir yandan "faiz" d›fl›nda ifllem yap-

mak isteyen talepler

için alternatif tasarruf

yöntemi getirilirken, di-

¤er yandan bir banker

facias› yaflam›fl Türki-

ye'de finans sektörün-

de ilk kez ciddi ve ya-

sal rekabetin temeli

at›l›yor, sektöre zen-

ginlik kat›l›yordu. Kal-

k›nmadaki önemi tüm

dünyada tart›flmas›z

kabul edilen yabanc›

sermayenin Ülkeye

gelmesi için de yeni bir ç›¤›r aç›lm›fl-

t›, Özel Finans Kurumlar›yla... As›l

azgeliflmiflli¤i temsil eden ön yarg›l›

çevreler bilimselli¤i ve asl› olmayan

isnadlarla her yenilikte oldu¤u gibi,

bu yeni oluflumlar› da yarg›lama ve

d›fllama gayretine girifltiler. Oysa ki,

20. asr›n sonuna gelinirken onurlu

ve özgür yaflayabilme hakk›n› tari-

hin derinliklerinden alan bu Ülkede

baz›lar›, iyi niyetli, dürüst ve olumlu

tüm teflebbüsleri her halde peflin hü-

kümlerle yarg›lama hakk›na sahip

de¤illerdi. Bu kurumlar kuflkusuz ba-

z› farkl›l›klar›na ra¤men bugün geli-

nen 13. y›l›n sonunda flunu kan›tla-

d›lar. 

Özel Finans Kurumlar›, Türki-

ye'deki tüm emsal kurumlar kadar

yasal ve Ülkenin milli kurumlar›d›r. 

Özel Finans Kurumlar›, “mal fi-

nansman›” fleklinde özetlenecek bir

faaliyet alan›nda yaflama durumun-

da olduklar› için, bu kurulufllardan

geçen her lira, hem kesinlikle mutla-

ka ekonomiye girmifl, hem de istis-

nas›z ayn› boyutta belge düzeninin

yerleflmesini sa¤lam›fllard›r. Yarat-

t›klar› istihdam, sa¤lad›klar› sa¤lam

vergilerle Türkiye'ye ciddi katk›lar

sa¤lam›fllard›r. 

Bankalara rakip olmayan Özel

Finans Kurumlar› buna karfl›n sek-

törde  ›l›ml› ve yap›c› bir rekabet ha-

vas›n›n esmesini sa¤lam›fllard›r. 

Banker facias› yaflam›fl, bunun

diyetini maalesef

Devlete sonuçta hal-

k›na ödetmifl bu Ülke-

de bankalar›n batt›¤›

ya da batmaktan Dev-

letin ve halk›n imkan-

lar› kullan›larak kurta-

r›ld›¤› 94 krizini "hiçbir

Devlet güvencesi ol-

maks›z›n" üstün per-

formanslar›yla atlat-

mas›n› bilmifltir, istis-

nas›z tüm Özel Fi-

nans Kurumlar›... Yani

Türkiye için rüfltleri ispat edilmifltir

Özel Finans Kurumlar›n›n, hem de

tüm peflin hükümlere ra¤men... 

Ya bir de aksi olsa, bu müesse-

seler ön yarg›larla de¤erlendirilece-

¤ine, yap›c› elefltiriler ve yönlendir-

melerle daha çok geliflmeye, faali-

yetlerini zenginlefltirmeye zorlanm›fl

olsalard›, Ülke ekonomisine katk›lar›

hangi boyutta olurdu acaba?..

Özel Finans Kurumlar›

ve Türkiye...
Kalk›nmas›n› üst noktalara ulaflt›rm›fl Dünya Ülkeleri 21. asr› kapsayan parlak programlarla
u¤rafl›rken, Benim Ülkemin, Ülkesinin bölünmezli¤i esas›nda  mutab›k, kabul edilmifl evrensel

insan haklar› ve özgürlüklerini tüm insanlar›na tan›ma noktas›nda sanc›lar içersinde
k›vranmas›n›n "Ülkesine afl›k" bir ruha verdi¤i s›k›nt›y› derinden hissetmekteyim. ‹lhan ‹mik



ÖZEL F‹NANS KURUMLARI
KEND‹LER‹N‹ YEN‹DEN
ANLATMALI TÜRK‹YE'YE...

Zaman›n verdi¤i mesaj
farkl›d›r ve bunun karfl›lan-
mas› gerekmektedir. Çün-
kü asl›nda Özel Finans
Kurumlar›n›n d›fl›nda
bulundu¤u bir tart›flma
maalesef "hakl› bulun-
masa da" Özel Fi-
nans Kurumlar›n› il-
gi alan›na çekmifl-
tir. Bunun, aç›kça-
s› "siyasilik" isnad›n›n do¤-
ru olmad›¤› bir gerçek olarak karfl›-
m›zda dursa da bu gerçek "muha-
taplar›na" anlat›lmal›d›r. Bu bir zo-
runluluktur art›k... Anlat›lmal› ki, fi-
nans sektöründe tümüyle ve sade-
ce ekonomik bir zenginli¤i ifade
eden Özel Finans Kurumlar›n›n as-
la siyasi müesseseler olmad›¤› her-
kesçe bilinmeli... Bidayetten beri
zaman zaman siyasi isnadlara mu-
hatap olan Özel Finans Kurumlar›
asl›nda hiçbir zaman siyasi amaçlar
içerisinde olmam›fllard›r, olmalar›
da elbetteki mümkün de¤ildir. 

ERKEN YAfiLANMA...
Özel Finans Kurumlar›n› bekle-

yen as›l ciddi tehlike; erken yafllan-
ma riskidir. Bu kurulufllar için, gerek
ilgili resmi kurulufllarda, gerekse
medyada zaman zaman görülmüfl
ön yarg›l› haks›z uygulama ve fren-
lemeler bir mazeret olarak gösteril-
se de, sistem ve kurum olarak rüfl-
dün ard›ndan faaliyet zenginli¤ini
içeren süresiz bir ergenlik dönemi
zorunlu olarak kendini dayatmakta-
d›r. Özel Finans Kurumlar› için bu
zenginlik yarat›ld›kça sonsuza ka-
dar sürecek bir gençlik ve Ülke kal-
k›nmas›na katk› süreci asla hayal
de¤ildir. Aksi ise zorunlu bir afl›nma
ve erken yafllanma demektir ki, bu
s›radanl›kt›r, erimedir, hatta bazen
de kaybolmad›r... 

ÖFK'LAR
TÜRK‹YE ‹Ç‹N
VARDIR VE AYDINLIK
B‹R TÜRK‹YE'N‹N GELECE⁄‹
‹Ç‹N ÖNEML‹D‹R

Kalk›nmas›n› üst noktalara ulafl-
t›rm›fl Dünya Ülkeleri 21. asr› kap-
sayan parlak programlarla u¤rafl›r-
ken, Benim Ülkemin, Ülkesinin bö-
lünmezli¤i esas›nda  mutab›k, kabul
edilmifl evrensel insan haklar› ve
özgürlüklerini tüm insanlar›na tan›-
ma noktas›nda sanc›lar içersinde
k›vranmas›n›n "Ülkesine afl›k" bir
ruha verdi¤i s›k›nt›y› derinden his-
setmekteyim. Uzun y›llar içersinde
bulundu¤um Al Baraka'n›n bu gün-
den çok, gelece¤in Türkiye'sine ya-
paca¤› hizmetleri sadece tahmin et-
miyor, biliyorum. Yeter ki bu güzel
Ülkenin güzel insanlar›, afl›nm›fl ve
köhneleflmifl, ba¤›ml›, erozyona
u¤ram›fl her kesimden yar› ay-
d›nlar›n ördükleri ve belki
de bilinçsizce savunma-
ya çal›flt›klar› bölen,
iten ve d›fllayan
duvarlar› y›k-
ma basire-
tini gös-
tere-

bilseler, karfl›lafl›lan tüm olumsuz-
luklar› d›fl etken ve güçlere ba¤la-
ma ucuzlu¤u yerine tek kelime ile

dürüst olabilseler veya
olabilselerdi...

Özel Finans Ku-
rumlar› bu düflünceye

aktüel örnektir. Kay›r›c›
ayr›cal›klara sahip olmak

bir yana, aksine haks›z
uygulamalara zorlanan

Özel Finans Kurumlar›, ka-
muoyuna bilinçsizce “kay›r›l-

m›fl” gibi gösterilmektedirler.
Ve Özel Finans Kurumlar› siyasi

kurulufllar olmad›klar› gibi, kay›-
r›lm›fl olmad›klar›n› da ayr›ca ve

aç›kça muhataplar›na anlatmak zo-
rundad›rlar. 

Türkiye'yi seven, bu ülkeyi ça¤-
dafl ve kalk›nm›fl Dünyan›n en yu-
kar›lar›nda görmek isteyen, istisna-
s›z her kesimden herkes bilmeli ki,
bunun yolu ba¤naz, peflin hükümlü,
bilinçsiz ön yarg›larla Ülkenin önü-
nü t›kama  yerine akl› ve ilmi, he-
saplanm›fl flahsi ç›karlar yerine
de, Ülke ç›karlar›n› öne ala-
cak nitelikte saf bir dü-
rüstlü¤ü öne ç›karmak
ve bunu yaflanan
hayata hakim
k › l m a k t a n
geçmek-
tedir. 

Finans Kurumlar›
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Gere¤i
D r . A d n a n  B ü y ü k d e n i z

Ü
nlü Amerikal› istatistikçi ve kalite
uzman› Dr. Deming’e göre  istik-
rarl› kâr›; hoflnut müflterilerden

çok firmalara sad›k müflteriler sa¤la-
maktad›r.

Kurumumuz için görevimiz gere¤i
çok insanla muhatap oluyor, yat›r›mla-
r› ve fon talepleri konusunda görüflü-
yoruz. Alternatif fon kaynaklar› olmas›-
na ra¤men baz› müflterilerimizin, ken-
dileri aleyhine küçük fiyat farklar› oldu-
¤unda bile bizi tercih ettiklerini görüyo-
ruz. Bu da flöyle bir sonuca götü-
rüyor bizi: Sad›k müflteriler fir-
malar için daha de¤erlidir, en
az›ndan kurumlar faaliyet alan-
lar›n›n tespitinde, planlamas›nda
ve projeksiyonlarda önünü görebil-
mek gibi bir avantaj› yaflayabilirler.
Bizim bir halk sözümüz vard›r: “Para
dostlardan kazan›l›r.” Buradaki dost-
lukla sadakat ayn› anlama gelmekte-
dir. Ancak bu noktada karfl›laflaca¤›-
m›z paradoks, müflterimizin sadakati-
nin karfl›l›¤› olarak bizim kurumumuzu
dost görmesinden kendisi için bir ka-
zanç beklentisi içinde olabilmesidir. Bu
da bizim zarar etmemiz ya da az kâr
etmemiz anlam›na gelir. Az kâr etme-
miz mevduat›m›z› etkileyebilir. Öyleyse
müflteri memnuniyeti ucuz fon sa¤la-
makla de¤il iyi hizmet, kaliteli hizmet,
insani iliflkilerin gelifltirilmesi ve iflleri-
nin bizde çözülece¤ine iliflkin güvenin
verilmesi gibi faktörlerin ön plana al›n-
mas›yla sa¤lanmal›d›r. Müflterilerimiz-
le bir miktar art› maliyeti ihmal edebile-
ce¤i iliflkileri gelifltirmek ve kurum sa-
dakatini ç›kar iliflkileri üstüne de¤il in-
sani ba¤larla oluflturmak temel hedef
olmal›d›r.

Kurumlar sad›k müflterilerini art›r-

d›kça risklerini aza indirerek kârlar›n›
yükseltmenin yolunu açarlar. Çünkü
uzun vadede riskin azl›¤›, problemli
ya da batak fonlar›n azl›¤› anlam›na
gelece¤inden, sonuç kâr art›fl› olarak
yans›yacakt›r kurumlara.

Ülkemiz gibi henüz kâr›n birincil
hedef oldu¤u, kifli bafl›na gayri safi
milli has›lan›n, buna ba¤l› olarak da

yaflam standard›n›n düflük oldu¤u ül-
kelerde kuflkusuz hoflnut olmak
önemlidir. Çünkü bu anlamda hoflnut
olman›n yolu, fon kulland›rmada ucuz
maliyet, kâr paylafl›m›nda yüksek kâr-
l›l›ktan geçer.  Ancak bu ikisinin ayn›
anda olmas› imkans›zd›r. Birbirinin ter-
si iki kavramd›r da onun için. Öyleyse
hoflnut olman›n zemini çok kaygand›r
bizim ülkemizde.  Bir dönem hoflnut
olan müflteriler bir baflka zaman hofl-
nut olmas›n› sa¤layacak flartlar olufl-

mad›¤› an finans kurumunu terket-
mekte tereddüt etmez. Tereddüt ede-
cek kesim ise, kurum sadakati olufl-
mufl müflteridir. ‹flte as›l kurumlar›
ayakta tutacak müflteri kitlesi böyle
sad›k müflteriler olsa gerektir. 

Öyleyse finans kurumlar› sad›k
müflteri kitlesini art›rman›n yollar›n›
aramal›d›r.

Geçti¤imiz 10 y›lda çeflitli krizler
ve ekonomik sars›nt›lar yaflad›k ülke
olarak. Buna karfl›n kurumumuz bü-
yüyerek ayakta sapasa¤lam kalm›fl-
sa, güven unsuruyla birleflmifl bir sa-
dakatin çok önemli pay› vard›r bunda.

Bilindi¤i gibi enflasyonist bir ekono-
minin cari oldu¤u ülkemizde, ki-

mi zaman “enflasyon oran-
lar›n›n alt›nda kalan kâr

paylar›” bile önemli bir kay-
nak eksilmesine neden olmu-

yorsa, bunu sadakatin d›fl›nda
baflka neyle izah edebiliriz? Hiç

kuflku yok ki güvene ve inanca iliflkin
kayg›lar, insanlar›n paralar›n› bu ku-
rumlarda tutmada önemli bir faktör
olarak birincil etkisini hep sürdürdü.
Ancak kendi kurumumuzdan öteki ku-
rumlara büyük fon kaymalar›n›n olup
olmad›¤› üzerinde durmak ve bunun
nedenini iyi tespit etmek gerek. Çün-
kü bu durum büyük ölçüde müflteri
sadakatiyle ilgilidir.

Hoflnutluk sadakati besleyen bir
unsurdur. Hoflnutluktan sad›k olmaya
geçifl mümkündür. Ancak sad›k ol-
maktan, sadakat terkedilerek yaln›zca
hoflnutlu¤a geçifl olmaz. O noktada ol-
sa olsa kopufl olabilir. Onun için hofl-
nut olman›n yollar›n› da besleyerek,
sadakati art›r›c› önlemleri almak kuru-
mumuzun temel amac› olmal›d›r.

Sadakat›n

Gere¤i
Özel Finans Kurumlar›, mevcut müflteri portföyünü geniflletirken sad›k müflteri

kitlesini güçlendirmeli ve geniflletmelidirAli Göçer Gelebek
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Globalleflen Dünyada

Uygulanmas›
Çok yo¤un bir reka-

betin yafland›¤›
bankac›l›k sektö-

ründe, 21. yüzy›la geçer-
ken en önemli silah, “bil-
gi”nin kazan›lmas› ve or-
ganizasyonudur.

Gelecekte, bir banka-
n›n veya bir kurumun elin-
deki bilgileri en detay sevi-
yede tutmas› çok önemli olacakt›r. Örne-
¤in banka müflterilerinin tercihleri, al›fl-
kanl›klar›, gelir ve harcama durumlar› vb.
gibi bilgilerin elde edilmeleri ve bunlardan
ç›kar›lacak sonuçlara göre çeflitli organi-
zasyonlar›n uygulanmas›, rekabet orta-
m›nda belirli avantajlar sa¤layacakt›r.

Klasik hizmet sunucular› olan banka-
lar›n gerçek anlamda sadece kendilerine
özgü ürünleri bulunmamaktad›r. Ayr›ca
müflterilerine sunduklar› standart hizmet-
lerin de di¤er rakipleri taraf›ndan kopye
edilip uygulanabilir olmas›, sunulan hiz-
metlerin veya baflka bir ifadeyle söylene-
cek olursa pazarlanan ürünlerin, kaliteli
olmas› flart›n› ortaya ç›karmaktad›r. Böyle
bir durumda bir bankay› rakipleri karfl›s›n-
da, ancak verdi¤i yüksek kaliteli hizmetler
üstün duruma geçirebilir.

Hizmet üretimi, hem bankalar hem de
di¤er kurumlar için bilgiye dayanan bir
üründür.  Bilgiye dönüfltürülebilen veriler,
banka veya kurumlar›n müflterilerini daha
yak›ndan tan›mas›na ve müflteri ba¤l›l›¤›-
n›n artmas›na vesile olur.

Bankalar›n mevcut müflteri portföyleri-
ni korumalar› ve daha da artt›rabilmeleri
için hizmeti en iyi biçimde sunmalar›, dü-
flük maliyet, yüksek kalite ve sa¤lam müfl-
teri iliflkileri kurma konular›ndaki uygula-
malar›n› gözden geçirmeleri ve aksayan
taraflar›n› mutlaka düzeltme yoluna git-
meleri gerekir. Bunu yapamayan bankalar
en iyi müflterilerini, daha iyi hizmeti daha
düflük maliyetle sunan rakiplerine kapt›r-
ma riski ile karfl› karfl›ya kalacakt›r.

Son zamanlarda kurulan baz› yeni
bankalar, herkes taraf›ndan bilinen klasik
“arac›l›k” rollerini ortadan kald›rmaya bafl-
lam›flt›r. Buna örnek olarak, müflterilerinin
banka flubesine gitmeden, evlerinden te-
lefonla veya bilgisayar arac›l›¤›yla ‹nter-
net üzerinden ifllem yapmalar›na imkan
verilmesini gösterebiliriz. 

Teknolojideki bafl döndürücü geliflme-
lerin bankac›l›k operasyonlar›na uygulan-
mas› neticesinde yaflanan de¤iflimlere
ayak uyduramayan veya bu de¤iflimin
çok h›zl› olmad›¤›n› düflünen bankalar›n,
en fazla 10 y›ll›k bir ömürlerinin kald›¤›n›
söylemek kötü bir tahmin olmaz. 

Bankalar için, “mevcut müflterilerini
kaybetmemek”, yeni müflteri kazanmak-
tan daha önemli bir strateji olaca¤› için,
yat›r›mlar›n› da buna göre ayarlamalar›
gerekmektedir.  

Geçmifl dönemlerde bankalar›n, mev-
cut operasyonel sistemlerinden, müflteri-
leri ile ilgili detay bilgileri, e¤ilimleri ve ter-
cihleri elde etmeleri konusunda pek bafla-
r›l› olduklar› söylenemez. Buna örnek ola-
rak bankalar›n ve belirli bir müflteri potan-
siyeline sahip di¤er kurumlar›n, yavafl ya-
vafl Veri Ambar› (Data Warehouse) ad›
verilen uygulamaya geçmelerini göstere-
biliriz.

Amerikan Tower Group firmas›n›n Ve-
ri Ambar› konusu ile ilgili yapt›¤› genifl
kapsaml› bir araflt›rmadan afla¤›daki il-
ginç sonuçlar ç›km›flt›r.

1. ‹lk 500 Amerikan bankas›n›n mev-
cut Veri Ambar› harcamalar› yaklafl›k ola-

rak 450 milyon dolar olup,
bu rakam y›lda yüzde 30
oran›nda art›fl göstermek-
tedir.

2. Genellikle uç kulla-
n›c› analiz araçlar›n›n ge-
reksinimlerini karfl›lamak
için, birbirleriyle iliflkisi ol-
mayan ba¤›ms›z Veri Am-
barlar› yerine, faaliyetleri

özel olarak tasarlanm›fl Veri Ambarlar›
tercih edilmektedir.  Fakat ilk 50 aras›nda
bulunan baz› büyük bankalar ise, genel
kullan›ml› Kurumsal Veri Ambarlar› olufl-
turmaktad›r.

3. Büyük Veri Ambarlar›n›n içerdikleri
bilgi miktar›, flimdiden Terabyte (1 Teraby-
te = 1.024 Gigabyte ) seviyelerine erifl-
mifltir.

Bankalardaki Veri Ambar› projelerinin
kurumsal bazda kullan›m alanlar›ndan
bafll›ca olanlar› flunlard›r:

1. Risk Yönetimi ve Kontrolü
2. Kârl›l›k Analizi ve Ölçümü
3. Pazarlama Bilgi Sistemi
4. Müflteri ‹zleme Sistemi (=Relations-

hip Banking : Müflteri baz›nda ürün kulla-
n›m›, bölge, müflteri ve ürünler baz›nda
sat›fl potansiyel bilgileri vb.)

Faaliyete özel, belirli bir kullan›m ala-
n›na yönelik olan Veri Ambar› kullan›m›na
örnek olarak:

1. Kredilendirme Risk Limitlerinin Tayi-
ni ve Yönetimi

2. EFT (Elektronik Fon Transferi) ‹fl-
lemlerindeki Verimlilik ve Kârl›l›k

3. Müflteri Gruplar› Baz›nda Kredi
Kart› Harcamalar›n›n Analizi

4. Kredi Kartlar›ndaki Sahtekarl›klar›n
Araflt›r›lmas›

Sonuç olarak bankalar, bankac›l›k
ürünlerinin sunulmas›nda kullan›lan yeni
teknolojileri araflt›rmal› ve bilgi teknolojile-
rinde yaflanan geliflmeleri izleyerek, ken-
dilerini olumsuz etkileyebilecek koflullara
haz›rl›kl› olmal›d›rlar.

Bankac›l›kta Yeni Teknolojilerin

Uygulanmas›
Nevzat Bak›rc›
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Kainat›n
Bir Ödül Daha

Dünya Çevre Haftas›’nda ha-
z›rlanan “6. Uluslararas› Çev-
re Proje Olimpiyat›” etkinlikle-

ri çerçevesinde Çevre ve Do¤an›n
Korunmas› konular›n› kapsayan 98
Çevre Bas›n Ödülleri da¤›t›ld›. Bu
ödüller içinde Albaraka Türk'ün
sponsorlu¤unda 7 Renk ‹letiflim tara-
f›ndan gerçeklefltirilen “Kâinat›n Di-
linden” program› da ödüle lây›k gö-
rüldü. Ödülü 7 Renk iletiflim ad›na
gazeteci yazar Ümit fiimflek ald›. 

Çev-Kor Vakf›, Ekoloji Dergisi ve
Çevre Proje Olimpiyat› (INEPO) Ko-
ordinatörlü¤ünce gerçeklefltirilen bu
etkinlikler içerisinde Albaraka
Türk'ün katk›lar›yla haz›rlanan bir
program›n ödül kazanmas› çevre gi-
bi toplumsal konularda Albaraka
Türk'ün hassasiyetini daha da pekifl-
tirmifl bulunuyor. Bu ödül Kurum ve
kurulufllar›n asli görev ve alanlar›n›n
d›fl›nda bir çok konuda kendilerini
sorumlu hissetme bilincine örnek
teflkil etmesi aç›s›ndan da önemli bir
ödül say›lmaktad›r. 

Toplam 173 bölümü yay›nlanan
ve büyük ilgiyle karfl›lanan “Kâinat›n
Dilinden” program›, çevremizdeki
olaylar› ve varl›klar› ele almakta ve
onlardaki ola¤anüstülükleri, gerek
görüntü, gerekse ses itibar›yla, üs-
tün bir estetik seviye içinde seyirciye
sunmaktad›r. 

Program›n yap›m ve yönetmenli-
¤ini gazeteci-yazar Ümit fiimflek'in
yapt›¤› bir belgesel olan Kâinat›n Di-
linden yurdumuzun de¤iflik bölgeler-

de yap›lan çekimlerle farkl›l›¤›n› or-
taya koyuyor. 

Kofluflturmaca içerisinde olan in-
sana bir nebze soluk ald›ran bu
program, insan›n yaflad›¤› çevreyi
konu edinerek hayat›na bir baflka
pencereden bakma imkân› sa¤l›yor. 

Kâinat›n Dilinden, B‹RSAD (Birle-
flik Sanatç›lar Derne¤i)’nin 1995 y›l›
Belgesel Ödülüne lay›k görülmüfl bir
belgesel film. 

Ayn› zamanda Kâinat›n Dilinden
belgeselinin metinleri “Bak›p da Gör-
mediklerimiz” adl› kitapta toplanm›fl. 

Albaraka Türk bu toplumun içinde
varl›¤›n› sürdüren bir finans kurumu
olarak sadece kendi asli çal›flma ala-
n›nda de¤il, çevre ve kültür alan›nda
da faaliyetlerini yo¤unlaflt›rmaktad›r.
Kurumumuz toplumu ve toplumu
oluflturan fertleri ilgilendiren konula-
r›n belli bir bilinç düzeyinde ele al›n-
mas›, bu konulara gösterilen özen ve
hassasiyetin art›r›lmas› noktas›nda
üzerine düflen görev ve sorumlulu-
¤un fluurunu tafl›maktad›r. Bu konu-
lardaki görev bilincimiz her zaman
oldu¤u gibi bundan sonra da devam
edecektir. 

 

GAZETEC‹-YAZAR 
ÜM‹T fi‹MfiEK’‹N
ÇALIfiMALARINDAN BAZILARI

• Bak›p da Görmediklerimiz
• Varl›klardan Allah’a
• Araflt›rma Teknikleri
• Big Bang

Kainat›n Dilinden Program›na

Bir Ödül Daha
“6. Uluslararas› Çevre Proje Olimpiyat›” etkinlikleri çerçevesinde Çevre ve

Do¤an›n Korunmas› konular›n› kapsayan 98 Çevre Bas›n Ödülleri da¤›t›ld›. Bu
ödüller içinde Albaraka Türk'ün sponsorlu¤unda 7 Renk ‹letiflim taraf›ndan

gerçeklefltirilen “Kâinat›n Dilinden” program› da ödüle lây›k görüldü. 
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Ali Göçer

AL‹ GÖÇER’LE B‹R SÖYLEfi‹
■

 

Yazmak nedir sizce?
— Yazmak insan›n kendini denetle-

mesidir. ‹nsan›n kendini oluflturmas›
dönüfltürmesi, de¤ifltirmesidir öncelik-
le. Sonra da insan›n bu yolla dünyay›
de¤ifltirme ülküsüdür.

■ Böylesi bir yorum biraz fazla iddi-
al› olmuyor mu?

— Bu iddia de¤il söze dökülmemifl
do¤al bir arzudur. Her insan›n dünyay›
de¤ifltirme arzusu vard›r. Yazar da bu-
nu sözcükleriyle yapmak ister. Bu, iç-
sel, insana özgü temel bir e¤ilimdir.

■ Anl›yorum. Yazmaya ne zaman
bafllad›n›z, sizi yazmaya iten sebep
neydi?

— Yazmaya daha lise y›llar›nda
bafllad›m. Ancak kendi kendime yazd›-
¤›m fliirlerdi bunlar. Edebiyat dergisiyle
ve çevresiyle tan›flmam bilinçli bir yaz-
ma sürecini bafllatt›. ‹lk fliirim, 1976 y›l›
zannediyorum, nisan ay›nda Edebiyat
dergisinde ç›kt›. Sorunuzun ikinci bölü-
mü olan “yazmaya iten neden”e gelince
bunu bafllang›çta net olarak belirlemek
çok zor. Yazma iste¤i içsel bir istektir.
‹nsan›n söyleyece¤i sözü vard›r, bunu
yazarak insanlara ulaflt›rmak ister ve
yazmaya bafllar. Bunun d›fl›nda baflka
nedenler olsa da en temel neden bu ol-
sa gerek.

■ Peki yeri gelmiflken tam bu nokta-
da flunu sormak istiyorum. Etkilendi¤iniz
ya da beslendi¤iniz kaynaklar nelerdir?

— 1940’larda Necip Faz›l’›n ç›kar-
maya bafllad›¤› Büyük Do¤u dergisi var.
Bu dergi giderek çevresinde özgün bir
bak›fl aç›s› oluflturdu. Bu bak›fl aç›s› k›-
saca insan›m›z›n hatta her toplumun
ancak kendi uygarl›k de¤erleri içinde
varolabilece¤i; kimli¤ini, kiflili¤ini ve öz-
gürlü¤ünü o de¤erler içinde koruyabile-
ce¤ine iliflkin ayd›nl›k bir bak›fl aç›s› idi.
Bat›l›laflmaya, yabanc›laflmaya karfl› in-
san›m›z iç savunmas›n›, uygarl›k de¤er-
lerine ba¤l› kalarak, bu de¤erleri yepye-
ni ça¤dafl yaklafl›mlarla yeniden ürete-
rek gayr-i insanili¤e karfl› koyarak yapa-
bilir düflüncesine dayan›yordu. Çünkü
insan›n yüzy›llard›r oluflturdu¤u temel
de¤erleri yok say›p yeni bir yaflam biçi-
mini yanl›fl bir giysi gibi üzerine giyme-
ye çal›flmak gayri insanilikti. ‹flte Üsta-
d›n bu bak›fl› Sezai Karakoç’un Dirilifl
dergisi ile Nuri Pakdil’in Edebiyat dergi-
si ve çevresinde oluflturdu¤u ayd›n kit-
lesiyle giderek daha evrensel bir boyut
kazan›yordu. Bu çizgi bizim 1400 y›ll›k
uygarl›k çizgimizdir. Benim gibi bu çev-
relerde kimli¤ini bulmufl insanlar›n esin
kayna¤› da, düfl kayna¤› da, düflünce
kayna¤› da bu tarihsel birikimdir. Ancak
bu çizgi çerçevesinde ortaya koydu¤u-

muz çal›flmalardaki estetik ve sanatsal
beslenme kayna¤›n› soracak olursan›z
Nuri Pakdil’in estetik ve sanatsal dünya-
s›d›r derim.

■ Sizin daha önce 2 fliir 2 deneme
ve 2 oyun kitab›n›z yay›nland›. Oyunla-
r›n›zdan biri de ‹stanbul fiehir Tiyatrola-
r›’nda sergileniyor. Yeni çal›flmalar›n›z
var m›?

— Evet var. Yay›na haz›rlanm›fl ki-
taplar›m var. Denemelerimi toplad›¤›m
ve “Baflkald›r›n›n Boyutlar›” ad›n› ver-
meyi düflündü¤üm bir çal›flmam var. Ki-
taplaflt›rmay› düflündü¤üm bitmifl iki
oyunum var. Elefltiri yaz›lar›m› toplad›-
¤›m bir çal›flmam var. 

■ Nuri Pakdil’le ilgili flerh yaz›lar›n›z
var bir de; Yedi ‹klim dergisinde yay›m-
land›?

— Evet Nuri Pakdil’le ilgili flerh yaz›-
lar› d›fl›nda onun oyunlar› ve kitaplar›y-
la ilgili epeyce bir çal›flmam var. Onlar›
ne zaman bir kitapta toplar›m onu bile-
miyorum. fiiirlerim var. Tasar›lar›m var.

■ Mesle¤iniz zihni olarak  yo¤un ça-
l›flmay› gerektiren stresli bir meslek.
Yazmaya nas›l zaman buluyorsunuz?

— Bunu ben de soruyorum kendi-
me. Ama flu bir gerçek: Yazmak bir aflk
iflidir. 

Aflk›n zaman›, mekan› yoktur diye
düflünüyorum. 

Albaraka’da bir tiyatro yazarı;

Ali Göçer

RÖPORTAJ:  Mustafa Baydemir

1989 y›l›ndan bu yana Albaraka’da çal›flan Ali Göçer, 1986
y›l›nda “Morgta Bir ‹nsan S›cakl›¤›” adl› ilk oyununu yazd›.

1998 Ocak ay›ndan bu yana ‹stanbul fiehir Tiyatrolar›nda ‘Bir
Gece Bekçisi Daha’ adl› oyunu sahneleniyor.

Ali Göçer GELEBEK 1956’da Gaziantep/‹slahiye’de do¤du. ‹lkö¤retimini ‹slahiye’de, Ortaö¤retimini Kahramanmarafl ‹mam Hatip Lisesi’nde tamamlad›. (1973)
Yazmaya Erzurum’da ‹flletme Fakültesi’nde okudu¤u y›llarda (1976)  fliirle bafllad›. 1976’dan 1984’e, kadar (yani Edebiyat dergisi yay›n›n› durduruncaya kadar) Edebiyat Dergisi’nde yazd›. 
Yedi ‹klim ve Hece  Dergisi’nin kurucular› aras›nda bulundu.
‹stanbul’da özel bir flirkette 5 y›l çal›flt›. Albaraka’da 1989 y›l›ndan bu yana çal›flmaktad›r.
1986 y›l›nda “Morgta Bir ‹nsan S›cakl›¤›” adl› ilk oyununu yazd›. 1998 Ocak ay›ndan bu yana ‹stanbul fiehir Tiyatrolar›nda ‘Bir Gece Bekçisi Daha’ adl› oyunu sahneleniyor.
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T‹YATRO: Morgta Bir ‹nsan S›cakl›¤› (Yedi ‹klim Yay›nlar›, 1995), Bir Gece Bekçisi Daha (1995), Sand›k Odas›, (1995), S›¤›nak (Yedi ‹klim Yay›nlar›, 1996), K›lavuz*, Hünkar›n Son Günleri*

* Son iki oyun kitap olarak henüz yay›nlanmam›flt›r.
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AL‹ GÖÇER VE ESERLER‹NE TOPLU
B‹R BAKIfi

Ali Göçer. “Edebiyat” dergisinin olufltur-
du¤u SANAT-EDEB‹YAT OKULU’nun flair
yazarlar›ndan. Herfley bir yana, yaln›zca bu
yönüyle, Nuri Pakdil ustan›n “rahle-i tedri-
sat”›ndan geçmifl olmas›, Ali Göçer’e ve
eserlerine sa¤l›kl› bir bak›fl aç›s› yakalama-
m›z için yeterli bir güvencedir. Çünkü bu
okulun ö¤rencileri YERL‹ DÜfiÜNCE ürün-
leri verirler. 

“Yerli Düflünce” bin y›ll›k uygarl›¤›m›z›n
damarlar›ndan beslenen bir düflüncedir.
Söylemlerini halk›n de¤erlerine, aflklar›na,
sevdalar›na yaslar. ‹nsanla insan, insanla
eflya, insanla kainat aras›nda sanat-edebi-
yat bombard›man›yla y›k›lm›fl olan köprüle-
ri, yine sanat-edebiyat ba¤lam›nda yeniden
“infla” etmeyi en soylu “hedef”lerinden biri
olarak görür Yerli Düflünce.

Ali Göçer’in eserlerine genel olarak bak-
t›¤›m›zda Yerli Düflünce’nin tüm yans›mala-
r›n›, izdüflümlerini “aç›k-seçik” görürüz. 

GÖZLER‹NDE  K‹TAP
YANKISI (fiiir, Edebiyat
Dergisi Yay›nlar›, 1981)

Ali Göçer’in ilk kitab›.
1976-1981 y›llar› aras›n-
da Edebiyat dergisinde

yay›mlanan fliirlerinden olufluyor. Genç-
lik heyecanlar›n›n, gençlik idealizminin
de yans›d›¤› ilk fliirlerinde fazla sözcük-
lerden ar›nm›fl duru bir Türkçeyle karfl›-
lafl›r›z.

YÜZÜN TAR‹H‹ 
(fiiir, Yedi ‹klim Yay›nlar›, 1989)

Yedi ‹klim dergisinde
yay›nlanm›fl fliirlerdir. Yi-

ne Yedi ‹klim Yay›nlar› aras›nda 1987 y›-
l›nda kitaplaflm›flt›r.  ‹nsan yüzünden im-
gesel bir ç›k›fl yaparak yaflad›¤›m›z ça¤-
daki insan›n iç dram›n› ve zaman zaman
geçmifle at›flar yaparak bir perspektif
çizmeye çal›flt›¤› fliirlerden oluflmaktad›r.

SANAT VE ‹NT‹HAR
(Deneme, Öncü Kitap, 1991)

‹ntihar gibi ça¤›m›z›n
en büyük sorunlar›ndan
birine Türkiye’de felsefi,
sanatsal ve düflünsel
boyutuyla ilk kez de¤i-

nen bir eser. ‹ntihar› sanat ve sanatç› ilifl-
kisi içinde de¤erlendiren özgün bir çal›fl-
ma. ‹ntihar› teknik bir yok etme eylemi ol-
maktan çok zihnî bir sorun olarak çok
farkl› bir boyutla ele alan kitap 1991 y›l›n-
da Türkiye Yazarlar Birli¤i taraf›ndan da
y›l›n en dikkate de¤er deneme kitab› ola-
rak ödüllendirildi. Kitap, Öncü Kitap ya-
y›nlar› aras›nda ç›kt› (1991).

MORGTA B‹R ‹NSAN
SICAKLI⁄I (Tiyatro, Yedi
‹klim Yay›nlar›, 1995)

Ali Göçer’in tiyatro
eseri okuyucu karfl›s›na
ç›kan kitaplaflm›fl ilk ça-

l›flmas›. ‹nsan›n bir varolufl sorusu içinde
konumunu irdeledi¤i umutsuzlu¤un s›n›-
r›nda yeni amaçlarla yaflama nedeni ara-
d›¤›, hayal k›r›kl›klar› yaflad›¤› ama yine
de umudun tükenmedi¤i biçiminde özet-
lenebilecek soyut bir oyun. Üç perdeden
oluflan kitap Yedi ‹klim yay›nlar› aras›nda
1995 y›l›nda yay›nland›.

KARA YAZILAR
(Deneme, Yedi ‹klim Yay›nlar›,
1995)

Ali Göçer’in farkl› bir
uslûpla ele ald›¤› dene-

me kitab›. ‹nsan›n yaflad›klar›, düflün-
dükleri, duyumsad›klar›; basit, güncel
konulardan yola ç›karak insan›n evren-
sel konumunun sorguland›¤›, fliirsel me-
tinler. Ço¤unlu¤u 1981- 1983 y›llar› ara-
s›nda Edebiyat dergisinde yay›nlanm›fl
ve ak›c› bir uslûpla yaz›lm›fl denemeler-
den olufluyor.Yedi ‹klim Yay›nlar› aras›n-
da 1996 y›l›nda kitaplaflt›.

SI⁄INAK (Tiyatro, Yedi
‹klim Yay›nlar›, 1996)

Ali Göçer’in ikinci ti-
yatro eseri. Ancak bu
kitab›n içinde O’nun
Üküsel Gerçekçilik diye

adland›rd›¤› tiyatro anlay›fl›n› yans›tan
uzun bir kuramsal yaz›s› yan›nda üç k›-
sa oyunu da bulunmaktad›r. S›¤›nak ad-
l› iki perdelik oyunu yan›nda ‹stanbul
fiehir tiyatrolar›nda sahnelenen Bir Ge-
ce Bekçisi Daha ve Sand›k Odas› adl›
oyun da bu kitab›n içinde bulunmaktad›r.
Kitap 1996 y›l›nda Yedi ‹klim Yay›nlar›
aras›nda ç›kt›.

Ayr›ca fiehir Tiyatrolar› repertuar ku-
rulundan geçmifl “K›lavuz” ad›nda iki
perdelik oyunu ve yine iki perdelik “Hün-
kâr›n Son Günleri” adl› oyun bulunmak-
tad›r. Ancak bu son 2 oyun henüz kitap
halinde yay›nlanmam›flt›r.

Mustafa Baydemir
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ARfi‹VE CAN GELD‹

Bir arflivin bafll›ca görev
ve fonksiyonlar›; arfliv mal-
zemesini tasnif etmek, bu
malzemeyi kanuni ve idari
saklama süresi dolana ka-
dar uygun flartlarda sakla-
mak, gerekti¤inde bu bel-

geleri do¤ru, güvenli ve sü-
ratli bir flekilde kullan›c›la-
r›n istifadesine sunmak
olarak say›labilir. 

Albaraka Türk arflivi,
yap›lan tasnif çal›flmalar›
neticesinde modern bir ar-
fliv sistemine kavufltu. Ar-
fliv sistemi olarak, dünya-
da, arflivcili¤in ve arfliv tas-
niflerinin temel prensibi
olarak kabul edilen “Prove-
nance” sistemi uyguland›.
Bu sistem, arfliv malzeme-
sinin ifllem gördü¤ü tarih-
lerdeki asli düzeni içerisin-
de, formlar›n parçalanma-
dan korunup, tasnif edilme-
sini esas al›r.

Arflivimiz son haliyle ih-
tiyaçlara cevap verebilecek
durumda bulunmaktad›r.
‹stenilen belgenin ifllem ta-
rihi, ait oldu¤u birim ve
benzeri verileri bilindi¤i tak-

dirde belgeye çok k›sa bir
sürede ulafl›labilmektedir.

Di¤er yandan arfliv bel-
gelerine ait bilgilerin bilgi-
sayar ortam›na aktar›ld›¤›
için arfliv faaliyetleri çok
daha h›zl› ve güvenli bir
flekilde yürütülmektedir. 

‹STANBUL RENKLEND‹
Albaraka Türk Özel Fi-

nans Kurumu son y›llarda
a¤›rl›k verdi¤i autdoor rek-
lâmlarda yeni bir “poster-
pano” tasar›m çal›flmas›n›
‹zmir, ‹zmit ve Adapaza-
r›’ndan sonra ‹stanbul’da
kullanmaya bafllad›. ‹lk
etapta ‹stanbul d›fl›ndaki il-
lerde uygulamaya konulan
yeni posterpano tasar›m›z
be¤eniyle karfl›land›. fiehir
içinde çevre renkler içinde
sönük kalan ve kaybolan
beyaz zeminli tasar›ma al-
ternatif olarak düflünülen
yeni çal›flmam›z›n daha
flimdiden autdoor reklâm-
larda bir örnek teflkil etti¤i
göze çarpmaktad›r. ‹lk ola-
rak 1997 bafl› itibariyle
ÖRS REKLAM’la yap›lan
uyumlu çal›flmalar sonucu
‹stanbul’da toplam 250
adet elektrik dire¤ine as›-
lan posterpanolar bu y›lda
yenilenen tasar›m›yla Av-
rupa yakas›nda 250, Ana-
dolu yakas›nda ise 100 ol-
mak üzere toplam 350
adet dire¤e tak›ld›. ‹stan-

bul’un Avrupa ve Anadolu
yakas›nda özellikle ilçe
merkezleriyle flube çevre-
lerine yo¤un olarak konu-
lan posterpanolar›n Anado-
luda flubelerimizin bulun-

du¤u illerde de hayata ge-
çirilme çal›flmalar› devam
etmektedir.

MAL‹ TAHL‹LC‹LER HI-
D‹V KASRI’NDA

Genel Müdürlük ve tüm
flubelerimizde mali tahlil ifl-
lerinden sorumlu personel
için düzenlenen 2 haftal›k
yo¤un e¤itim program› Hi-
div Kasr›’ndaki yemekli
toplant›yla noktaland›.
“Muhasebe ve Mali Tahlil”

e¤itim program›na kat›lan
kursiyerlerde varolan ku-
rum kültürünün pekiflmesi
aç›s›ndan böyle bir toplant›
oldukça önemli say›lmak-
tad›r. Proje ve Pazarlama
Müdürlü¤ü personelinin de
kat›ld›¤› bu toplant›da kur-
siyerler toplant›ya teflrif
eden üst düzey yöneticile-
rinin Kurum politikalar› ko-
nusundaki yaklafl›mlar› ile
Türkiye ve Dünya ekono-
misi hakk›ndaki de¤erlen-
dirmelerini dinlerlerken ay-
n› zamanda bu konulardaki
görüfllerini de aç›klama f›r-
sat› bulmufl oldular. Olduk-
ça samimi bir havada ger-
çekleflen programda baz›
bölümler de bilimsel düzeyi
oldukça yüksek bir panel
niteli¤ine büründü. Toplant›
sonunda program›n olduk-
ça verimli geçti¤i ve bu tip
toplant›lar›n say›s›n›n artt›-
r›lmas› konusunda bütün
kat›l›mc›lar›n fikir bir-
li¤ine vard›klar›
gözlendi. 

Albaraka’dan

Haberler
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ALBARAKA E⁄‹T‹MLER‹

 

Kurum kültüründe art›k
yerleflik bir nitelik kaza-
nan sürekli e¤itim ilkesi
gere¤i, E¤itim Merkezimiz
k›fl döneminde faaliyetle-
rimizi bütün h›z›yla sür-
dürdü. Y›ll›k e¤itim prog-
ram› uyar›nca, Müdür Yar-
d›mc›lar›, II. Müdürler,
fiefler, fief Yard›mc›lar›,
Uzmanlar, Uzman Yar-
d›mc›lar› ve Memurlar bu

dönemde daha çok “Fon
kulland›rma Uygulamala-
r›”, “Kambiyo Uygulamala-
r›”, “Mali Tahlil” gibi teknik
nitelikli e¤itimler ald›lar.
Her dönem oldu¤u gibi bu
dönemde de ifle yeni bafl-
layan personel için, Kuru-
mu ve Kurumda yap›lan
iflleri bütün yönleriyle ta-
n›tmaya yönelik “Bafllan-
g›ç E¤itimleri”ne devam
edildi. 

ALBARAKA
E⁄‹T‹MLER‹NDE 
YEN‹ B‹R BOYUT:
YET‹fiT‹RME
PROGRAMLARI

Mart ay› itibariyle fiube-
lerimizde ifle yeni bafllayan
personelimiz için “‹flbafl› Ye-
tifltirme E¤itimi” ad› alt›nda
yeni bir e¤itim program› yü-
rürlü¤e konulmufl bulunu-
yor. Bu programlara göre
fiube yöneticisi taraf›ndan
ifle yeni bafllayan her arka-
dafl›m›z için, stajyerlik dö-
neminde yaz›l› olarak bir
ö¤renim hedefi belirleniyor
ve bu hedefi gerçeklefltir-
mek için e¤iticiler tayin edili-
yor. Bu yöntemle, bir yan-
dan ifle yeni bafllayan per-
sonelimizin hangi ifli kimden
ö¤renecekleri belirginlefltiri-
lirken, di¤er yandan arka-
dafllar›m›z›n mesleki esnek-
li¤i de art›r›lm›fl olacak. K›-
saca bundan sonra Kurum-

daki bütün arkadafllar›m›z
biçimsel olarak ya “ö¤re-
nen” ya da “ö¤reten” konu-
munda bulunacaklar. 

13. OLA⁄AN GENEL
KURUL ‹STANBUL’DA
YAPILDI

ALBARAKA TÜRK, onü-
çüncü Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›’n› ‹stanbul’daki
fiirket Merkezi’nde 25 Mart
1998 Çarflamba günü yapt›.
Genel Kurul Toplant›s›’nda
1997 Faaliyet Y›l› Çal›flma-
lar› görüflüldü ve ortaklara
%75 oran›nda temettü da¤›-
t›lmas› kararlaflt›r›ld›. fiirket
ödenmifl sermayesinin 2
Trilyon TL’den, 4 Trilyon
TL’s›na art›r›lmas›na ve art›-
r›lacak sermayenin 200 Mil-
yar TL’s›n›n Borsa yoluyla
halka arz edilmesine karar
verildi. Albaraka Türk’ün ha-
len 280 civar›nda orta¤› bu-
lunuyor.

Faizsiz sistemin Türki-
ye’de öncülü¤ünü yapan
ve sistemin iflleyifli konu-
sunda di¤er finans kurum-
lar› içinde adeta bir okul
olan Albaraka Türk ikinci
kuflak Albaraka’l›lar› yetifl-
tirmeye bafllad›. 1984 y›-
l›ndan bu güne Albaraka
Türk’e özverili çal›flmala-
r›yla eme¤i geçen, Albara-
ka’n›n aile havas›n› solu-
mufl Albaraka çal›flanla-
r›ndan eski Merkez fiube
Yönetmenimiz Seyfettin
Yenidünya’n›n o¤lu Halil
Yenidünya D›fl ‹fller servi-
sinde Albaraka ailesine
emek verenler aras›nda

yer al›yor. Baba’dan o¤ula
devredilen emek yar›fl›n-
da bir baflka isim de eski
Ankara fiube flefimiz Re-
cep Korkmaz’›n o¤lu Ay-
d›n Korkmaz. O da Mer-
kez fiube Muhasebe ser-
visinin yeni emektarlar›n-
dan. Seyfettin Yenidün-
ya’n›n D›fl ‹fller Müdürlü-
¤ü’nde görev yapan o¤lu
Halil Yenidünya sohbeti-
miz s›ras›nda bizlere Al-
baraka’n›n kendileri için
aile oldu¤unu, Albaraka
isminin ve sohbetinin geç-
medi¤i günlerin bulunma-
d›¤›n› belirtiyor. Ankara
fiubesi eski flefimiz Recep

Korkmaz’›n o¤lu Merkez
fiube fief yard›mc›s› Ay-
d›n Korkmaz da ifle baflla-
d›¤› 1995 y›l›n›n hayat›n›n
en önemli günü oldu¤unu,
bankac›l›k ko-
nusundaki tec-
rübelerini Alba-
raka ailesi ile
paylaflmaktan
gurur duydu¤u-
nu vurguluyor. 
Emekliye ayr›-
lan fakat Albara-
ka ailesinden
k o p a m a y a n
birinci kuflak

Albaraka’l›lara minnet
duygular›m›z› iletiyoruz.
Gözlerimiz flimdi de sab›r-
s›zl›kla üçüncü kuflak Al-
baraka’l›lar› bekliyor. 

‹K‹NC‹ KUfiAK ALBARAKA’LILAR

H‹ZMET‹ DEVRALIYOR

Merkez fiube eski yönetmeni
Seyfettin Yenidünya’n›n o¤lu

Halil Yenidünya

Ankara fiubesi eski flefimiz
Recep Korkmaz’›n o¤lu 
Ayd›n Korkmaz
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HOfiGELD‹N‹Z ‹fle Yeni Bafllayanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube
Orhan Coflar Kredi Krt.Mrk.
Mustafa Ayc›n ‹dari ‹fller
Fethi Çal›k Hukuk ‹flleri 
Mesut Ak Kredi Krt.Mrk.

Ad› Soyad› Birim/fiube
Mehmethan Güven Merkez fib.
M. Emin Çonkar Merkez fib.
Bülent Bafl Fatih fib.
Murat Ifl›khan ‹zmir fib.

Ad› Soyad› Birim/fiube
Ali Serbest ‹zmir fib.
M.Mustafa Özdemir fiubeler Koor.
Çetin Purtul Ümraniye fib.
Ali Sar›y›ld›z ‹dari ‹fller

BAfiARILAR Tayin ve Terfiler
Ad› Soyad› Yeni Birim/fiube Unvan›
fiadan Çal›kan Ümraniye fib. fief
Hakk› Erçetin Risk Takip fief
Güven Çal›flkan Fatih fib. fief
Adem Tafldelen Siteler fib. fief
Murat Ofluo¤lu Fatih fib. Memur
Orhan Alemdar Kad›köy fib. Yrd.Per.
M. Ali Verçin Proje & Pazarlama Md.Yrd.
Hüseyin Tunç Proje & Pazarlama Md.Yrd.

Ad› Soyad› Yeni Birim/fiube Unvan›
‹zzet Beyaz Proje & Pazarlama II. Müdür
Cengiz Güngör Proje & Pazarlama II. Müdür
fievket Çelik Bayrampafla fib. fief
Adnan Konya Konya fib. Uzman
A. Cabbar Mülayim Adana fib. fief Yrd.
Çetin Öz ‹zmir fib. fief Yrd.
Erdo¤an Kara Mali ‹fller Uzm.Yrd.
‹smail Özgür Aslan Mali ‹fller Uzm.Yrd.

TEBR‹K EDER‹Z Çocu¤u Olanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Burhan Tafldelen ‹dari ‹fller Kerem 
Suat Namdar Merkez fib. Büflra 
Metin Atlam Karaköy fib. Zeynep Esra 
fierafettin Sökü Ankara fib. Gökhan 
Ömer Singeç Gaziantep fib. Rukiye Kevser 
Okan Esen Samsun fib. Eren 
Emin Yaflar Bengü Bayrampafla fib. Halil ‹brahim 
Seyit Ömer Tümtürk Kayseri fib. Seyit Abdulveli 
Burhan fienel Siteler fib. Beyza 
Ahmet Koç D›fl ‹fller Sâre Rumeysâ

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Ahmet Güzel Bilgi ‹fllem Mustafa Alperen 
Abdullah Tuzlup›nar Siteler fib. Aleynâ 
Ahmet Kenan Ak›n Antalya fib. M. Talha 
‹sa Bozçelik Samsun fib. Azra 
‹.Cengiz Küçük ‹zmit fib. M. Taha 
Metin Çetir D›fl ‹fller M. Musa 
Üzeyir Yi¤it Ümraniye fib. fieyma 
Ömer Günefl Bilgi ‹fllem Mehmet Enes 
Nuri Sevim Özel Kalem Dilara 

MUTLULUKLAR Evlenenler
Ad› Soyad› Birim/fiube
‹zzet Ça¤layan fiubeler Koor.
Mehmet Akif Demir Kad›köy fib.
U¤ur Sak›zl› Mali ‹fller 

Ad› Soyad› Birim/fiube
Yusuf Demir Merkez fib.
Yusuf Okur Proje & Paz.
Vezir Koç ‹dari ‹fller

Ad› Soyad› Birim/fiube
Birol Öztürk Konya fib.
Vedat Yaflbey Bursa fib.

BAfiIMIZ SA⁄OLSUN
V E F A T

‹dari ‹fller’den Mustafa Ayc›n’›n o¤lu Ömer Ayc›n
Risk Takip Müdürlü¤ü’nden Hamit Bozalp’›n k›z› Gül Bozalp vefat etmifltir.

Arkadafllar›m›z›n vefat eden yak›nlar› için Allah (cc)’dan ma¤firet, ailelerine ve dostlar›na sabr-› cemil niyaz ederiz.
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Tafl›nd›k

Albaraka’da Proje ve Pazarlama
Yönetmeni olarak görev yapan Ali
Göçer’in yazd›¤› “Bir Gece Bekçisi
Daha” isimli oyunu ‹stanbul fiehir Ti-
yatrolar› Muhsin Ertu¤rul Sahnesinde
20 Ocak - 20 Nisan tarihleri aras›nda
gösterimde kald›. 

Her kesimden tiyatro izleyicisinin
büyük be¤enisini kazanan oyunu izle-
mek için Albaraka personeli de adeta
Muhsin Ertu¤rul’a tafl›nd›. 

Günümüz insan›n›n, hayat›n tüm
ac›mas›zl›klar›nca kuflat›lm›fll›¤›ndan
kurtulup yeniden asli görevine dönüfl
için yaflam›n amac›n› sorgulayan bu
oyun hakk›nda Yönetmen Mustafa
Arslan ve yazar Ali Göçer’in tiyatro
tan›t›m broflüründeki yaz›lar› afla¤›ya
al›nm›flt›r. 

B‹R GECE BEKÇ‹S‹ DAHA YA DA
20. YÜZYILIN SIKIfiMIfi ‹NSANI

Ali Göçer’in “Bir Gece Bekçisi Da-
ha” ve “Sand›k Odas›” adl› iki k›sa
oyununu, yönetmen ve ekip iflbirli¤i
ile, dramaturg Hilmi Zafer fiahin’in de
katk›lar›yla, iç içe soktuk ve tek bir
oyun gibi ele ald›k. Çünkü, her iki
oyunda anlat›lan ayn›yd›: S›k›flm›fll›k,
çözümsüzlük içindeki insan. Ça¤›m›z
insan›n›n trajik durumu söz konusu.
Küreselleflmifl dünya düzeninin ülke-
mize yans›mas›, insan› yaln›zl›¤a, ça-
resizli¤e ve çözümsüzlü¤e do¤ru
amans›z bir biçimde sürüklemifl du-
rumda. 

Günümüz insan›, insan olma bilin-
cini, de¤erlerini, umutlar›n› yitirme
korkusuyla baflbafla yaflamakta. ‹n-
san›n güç ald›¤› toprak, aya¤›n›n al-

t›ndan kay›p gitmekte. Y›lg›nl›k, so-
rumluluktan kaç›fl, umutsuzluk ya-
flam biçimine dönüflmüfl gibi. Birfley-
ler yapmak gerek. Ama nas›l? Ya da
nereden bafllamal›? Ç›k›fl için birçok
yol var gibi geliyor bana. Belki de, s›-
¤›naklar›m›zdan d›flar› ç›kmak için bir
ad›m atabilmek yüreklili¤ini göstere-
rek, de¤iflerek ve de¤iflime katk›da
bulunarak, bir bafllang›ç yapabiliriz… 

‹flte “Bir Gece Bekçisi Daha” adl›
çal›flmam›zda Yeni Dünya Düzeni içi-
ne s›k›fl›p kalm›fl, de¤erlerini yitirmifl
insan›, insanlar› ç›k›fl noktam›z yap-
t›k. Toplumsal yaflam›n bireye yükle-
di¤i görevlerden kaç›p küçük dünya-
s›na s›¤›nanlar›n, karanl›¤›n bekçile-
rine karfl› savafl›m verenlerin, özgür
oldu¤unu san›p k›s›r döngüsünün içi-
ne s›k›fl›p kalan küçük burjuvalar›n
bofla giden ve yaflama katk›s› olma-
yan devinimlerini, iç içe geçirdi¤imiz
iki oyunda de¤erlendirmeye çal›flt›k. 

YÖNETMEN Mustafa Arslan

Z‹H‹N Ç‹LES‹
Öyle anlar vard›r ki, att›¤›m›z

ad›m havada kalakal›r: Kesin
ve keskin bir karar vermek
gereklidir böyle anlarda.
Yapaca¤›m›z seçim
kendimizi tan›mlaya-
cakt›r çünkü: Ben
yaflam›n nere-
s i n d e y i m ,
y a fl a m › n
benden
b e k -
le-

diklerine yan›t verebiliyor muyum?
Sorular› ço¤altarak entellektüel bir
krizin içine düfleriz. Kaos belki de bu
ça¤›n en belirgin insanl›k durumudur. 

Böylesi keskin bir köflede duruyo-
ruz. Kendimizi tan›mlamadan sürekli
erozyona u¤rayan kiflili¤imizle hangi
varolufl sorusunu yan›tlayabiliriz? 

Öyleyse çekti¤imiz “zihin çilesi”
varoluflumuza arad›¤›m›z yan›t›
beslemeli ve bir ›fl›k gibi vurma-
l›d›r aln›m›za. 

Tiyatro insanl›¤›n ya-
flam deneyiminin bir öz-
gül a¤›rl›¤› olarak sah-
nede yeniden ta-
sarlanmas›d›r di-
ye düflünüyo-
rum. Özgül
a ¤ › r l › k

ise varo-
l u fl u m u z u

hakl› ç›karacak
yaflama gerekçe-

lerimizi oluflturmal›-
d›r. Genel anlamda sa-

nat›n amac›n›n da bu ge-
rekçeleri bulmak oldu¤una

inan›yorum. 
Ali Göçer

Muhsin Ertu¤rul’a

Tafl›nd›k
Albaraka’da Proje ve Pazarlama Yönetmeni olarak görev yapan Ali Göçer’in yazd›¤›

“Bir Gece Bekçisi Daha” isimli oyun ‹stanbul fiehir Tiyatrolar› Muhsin Ertu¤rul
Sahnesinde 20 Ocak - 20 Nisan tarihleri aras›nda gösterimdeydi.
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Bir Çizgi
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Kültür Sanat

 

Günceli, günlük
yaflam› gözönüne
ald›¤›m›zda tüm
umutlar›n yitti¤ini,
ancak ‘Kaos’ söz-
cü¤ü ile aç›kla-
nabilecek bir aç-
maz›n, bir belir-
sizli¤in yürek-
lerimize bitim-

siz bir karabasan gibi çöktü¤ü-
nü ‘hayret ve dehflet’le izliyoruz. 

Oysa güncel ne denli göze batar olursa olsun,
yap›s› gere¤i; toplumlar› ve bireyleri sonderece yü-
zeysel etkisi nedeniyle, çok az ilgilendirir. O kadar ki
etkisinden ‘hoflnut’ olunmayan ‘güncel’, giyilmek-
ten hofllan›lmayan elbise gibidir: Elbiseyi giymeyi-
verirsin, olur biter. 

Toplumlar› ve bireyleri as›l derinden sarsan, ku-
flatan; kemiklerine, iliklerine, derilerine iflleyen kal›-
c› etki; bir toplumun geçmiflinden gelece¤ine a¤an
uygarl›k izleridir. ‹nsanla eflya ve insanla ‘kainat’
aras›ndaki iliflkileri belirleyen ‘topyekun’ kültürüdür.
Kal›c› etki budur. Bir toplum için ‘umut’ ya da
‘umutsuzluk’ belirteçi budur. 

Bütün bunlar› Osman Bayraktar’›n Yedi ‹klim
Yay›nlar› aras›nda ç›kan ‹ZLEK adl› kitab›n› okurken
düflündüm. Kitab› okuyunca birden hafifledi¤imi
hissettim. ‹çim ›fl›d›. Güncelin getirdi¤i stresin, s›-
k›flm›fll›¤›n yerini ‘umut’ ald›. 

Bir düflün adam› olan Osman Bayraktar, bilgece
yaklafl›mlar›yla uygarl›¤›m›z›n ‘iflaret tafllar›’n›; Ne-
cip Faz›l’›, Sezai Karakoç’u, Mevlana’y›, Aliya ‹zzet-
begoviç’i, ‹brahim Ünal Taflk›n’›, Ramazan Dikmen’i
Hasan Ayc›n’›, Elmal› Hamdi Yaz›r’› anlat›yor. 

Titiz bir dil iflçisi olan Osman Bayraktar bu ese-
rinde, “hakikate tan›k olan” bir yazar olarak, zaman
ve mekan ‘perspektif’inden uygarl›¤›m›z› ve geçirdi-
¤i evreleri; tarihsel bir bütünlük içinde yeniden sor-
guluyor. 

Ona göre; uygarl›k yoksa tarih de yoktur.” Uy-
garl›k yaklafl›m› bize içinde bulundu¤umuz durumu
ve dolay›s›yla gelecek sezgisi ve tasar›m›n› en genifl
çerçevede anlama, alg›lama ve kavrama imkan›n›
veriyor. (s.109)

“‹zlek” uygarl›¤›m›za, kültürümüze, sanat ve
edebiyat›m›za de¤in ‘iz sürme’ tutkunlar›n›n oku-
mas› gerekli bir kitap. 

Yedi ‹klim Yay›nc›l›k, Aral›k 1997, 128 sh.
Tel: (0.216) 346 65 78 - 492 10 74

 

Mustafa Baydemir

 

B u l m a c a
Haz›rlayan: Mustafa Baydemir

 

SOLDAN SA⁄A

 

1) 1991 y›l›nda Türkiye Yazarlar Birli¤i Deneme Ödülü alan Ali Göçer’in eseri.  2) Fiyat - Ak›lla ilgili,
akla dayanan - Bir fleyi anlamak ya da ö¤renmek için duyulan büyük istek.  3) Yapraklar› sebze olarak
kullan›lan bir bitki, efelek - Piramit - Bafll›ca içece¤imiz  4) Eskrimde kullan›lan bir tür k›l›ç - Allah’›
tan›mayan - Alt›n›n simgesi - Bir makinan›n banka taraf›ndan sat›n al›n›p müflteriye belli bir bedel
karfl›l›¤›nda kiraland›¤› akit.  5) Su - Operatör müdahalesi, operasyon - Baston  6) Dinî vergi - ‹zlek -
K›saca kilometre  7) Siyah - Bir fleyin yap›lmas› için tan›nan süre, ya da kullanma süresi - Bir haber
ajans›n›n simgesi - Ummaktan emir  8) Utanma - Gerçek - Gemi armas›nda bulunan oynak halat  9)
Do¤up büyünülen, özlenilen yer - Kesin - ‹lgilendiren, iliflkin, iliflik.  10) Cet - Hekimlikte usta, uz - Bir
peygamber  11) Çok ince gözenekli dokuma, perde - Umutsuzluktan do¤an karamsarl›k, üzüntü -
Lânetlenmifl, melun  12) Eski Yunan’da müzisyenlerin konser verdi¤i basamakl› yer - Bir bütünü
oluflturan iki eflit parçadan her biri - Servigillerden bir süs bitkisi  13) Ezmekten emir - Sahip - ‹nsan›n
do¤ay› de¤ifltirmek için gerçeklefltirdi¤i bilinçli ve yararl› çal›flma  14) Bay›nd›r, mamur - Ço¤alan›n
karfl›t›  15) Yard›m maksad›yla verilen faizsiz borç - Emile Zola’n›n bir roman›.

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Mallar›n fiyat›n›n önceden peflin olarak ödendi¤i, fakat tesliminin daha sonra yap›ld›¤› mal sat›fl
akdi - Bir çeflit dondurma - Beyaz  2) Albaraka’n›n en son aç›lan flubelerinden birine ad›n› veren ilimiz
- Yazarlar, edipler  3) Kur’an’da bir sure ad› - Aflamas›z asker - Lale bahçesi  4) Fas›la - Akarlar -
Cezayir’in plaka iflareti  5) Onalt› taflla oynanan bir zihin oyunu - Para olarak de¤il de madde olarak
verilen  6) Bir ifli yerine getirece¤ine söz vermek - Hoflnutsuzluk ve öfke anlatan bir ünlem  7) ‹lave -
Bir organ›m›z - Tanr›c›l›k  8) Bir ba¤laç - Verme, ödeme - Kayg› - Bir kürk hayvan›  9) Sonsuz -
Mentefle  10) Ölümcül bir hayvan hastal›¤› - Mutedil  11) Dokundurma - ‹lgi - Yabanc›  12) Do¤ru mu
söylüyorsun, öyle mi; anlam›nda çok yayg›n kullan›lan bir halk a¤z› - Dayan›kl›, güçlü - Olanak  13)
Yüz metre kare de¤erinde yüzey ölçü birimi - fieffaf bir madde - Özen - Sodyumun simgesi  14) Kalay,
kurflun - Bir nesnenin incelerek biten son sivri noktas› - Çinkonun simgesi  15) Ahmet Ertürk ve Cahit
Koytak’›n Türkçesiyle dilimize çevirilen, ‹flaret Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan, Muhammed Esed’in
meal-tefsiri - Radyumun simgesi.

Geçen say›m›z›n çözümü

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

Bulmacam›z› do¤ru bir fle-
kilde çözüp bizlere gönderen
okuyucular›m›za sürpriz hedi-
yelerimiz olacakt›r.

‹‹zzlleekk





Vakit ay›rabilece¤iniz
o kadar çok fley var ki...

 

Do¤algaz

 

faturanız için
zaman kaybetmeyin…

faturalarınızı
ALBARAKA TÜRK’e ödeyin


