
ALBARAKA TÜRK BÜLTEN‹D‹R. ÜÇ AYDA B‹R YAYINLANIR. Y›l 1 • Say› 4 • Ekim 1998

FA‹ZS‹Z BANKACILIK DÜNYA
GÜNDEM‹NDE

YÜZYILLIK B‹R RÜYANIN YORUMU:
H‹CAZ DEM‹RYOLU FOTO⁄RAF ALBÜMÜ

YÜZYILLIK B‹R RÜYANIN YORUMU:
H‹CAZ DEM‹RYOLU FOTO⁄RAF ALBÜMÜ

ALBARAKA’DA B‹R FOTO⁄RAF SANATÇISI 
ADNAN BÜYÜKDEN‹Z

FA‹ZS‹Z BANKACILIK DÜNYA
GÜNDEM‹NDE

ALBARAKA’DA B‹R FOTO⁄RAF SANATÇISI 
ADNAN BÜYÜKDEN‹Z



    

MMEERRKKEEZZ fifiUUBBEE
Büyükdere Caddesi No:78 80290 
Mecidiyeköy/‹STANBUL
Tel : (0212) 274 99 00 (pbx)
Faks : (0212) 274 68 74 - 267 07 37

KKAARRAAKKÖÖYY fifiUUBBEESS‹‹
Karaköy Meydan›
80000 Karaköy/‹STANBUL
Tel : (0212) 252 56 87
Faks : (0212) 252 56 96

KKAADDIIKKÖÖYY fifiUUBBEESS‹‹
R›ht›m Cad. No:44
81320 Kad›köy/‹STANBUL
Tel : (0216) 414 31 63
Faks : (0216) 414 31 68

BBAAKKIIRRKKÖÖYY fifiUUBBEESS‹‹
‹ncirli Cad. Baflar› Sok. No:1
34720 Bak›rköy/‹STANBUL
Tel : (0212) 542 02 22
Faks : (0212) 542 08 61

BBAAYYRRAAMMPPAAfifiAA fifiUUBBEESS‹‹
Abdi ‹pekçi Cad. No:77
34160 Bayrampafla/‹STANBUL
Tel : (0212) 612 52 20
Faks : (0212) 501 53 69

FFAATT‹‹HH fifiUUBBEESS ‹‹
Macar Kardefller Cad. No:44
34260 Fatih/‹STANBUL
Tel : (0212) 635 48 96
Faks : (0212) 635 48 95

ÜÜMMRRAANN‹‹YYEE fifiUUBBEESS‹‹
Alemda¤ Cad. No:56/A  
81240 Ümraniye/‹STANBUL
Tel : (0216) 443 66 35
Faks : (0216) 443 21 87

AANNKKAARRAA fifiUUBBEESS‹‹
Atatürk Bulvar› No:57/A 
06410 S›hhiye/ANKARA
Tel : (0312) 431 02 10
Faks : (0312) 435 09 80

SS ‹‹TTEELLEERR fifiUUBBEESS ‹‹
Karacakaya Cad. No:73/1
06160 Siteler/ANKARA
Tel : (0312) 353 49 50
Faks : (0312) 353 49 47

‹‹ZZMM‹‹RR fifiUUBBEESS ‹‹
Fevzipafla Bulvar› No:51
35210 Konak/‹ZM‹R
Tel : (0232) 441 21 61
Faks : (0232) 425 98 42

BBUURRSSAA fifiUUBBEESS‹‹
‹nönü Cad. No:27,  16010 BURSA
Tel : (0224) 220 97 60
Faks : (0224) 220 97 61

KKOONNYYAA fifiUUBBEESS‹‹
Mevlana Cad. No:5,  42030 KONYA
Tel : (0332) 350 19 77
Faks : (0332) 350 36 42

KKAAYYSSEERR‹‹ fifiUUBBEESS‹‹
Vatan Cad. No:26,  38040 KAYSER‹
Tel : (0352) 222 67 91
Faks : (0352) 222 82 57

AADDAANNAA fifiUUBBEESS‹‹
‹nönü Cad. No:85  01060 ADANA
Tel : (0322) 363 11 00
Faks : (0322) 363 11 05

GGAAZZ‹‹AANNTTEEPP fifiUUBBEESS‹‹
Suburcu Cad. No:4
27000 GAZ‹ANTEP
Tel : (0342) 230 91 68
Faks : (0342) 230 95 43

SSAAMMSSUUNN fifiUUBBEESS‹‹
Cumhuriyet Meydan›  55030 SAMSUN
Tel : (0362) 435 10  92
Faks : (0362) 432 94 14

MMAALLAATTYYAA fifiUUBBEESS‹‹
‹nönü Cad. No:14
44100 MALATYA
Tel : (0422) 326 04 20
Faks : (0422) 326 02 99

KKAAHHRRAAMMAANNMMAARRAAfifi fifiUUBBEESS‹‹
K›br›s Meydan› No:114  
46100 KAHRAMANMARAfi
Tel : (0344) 225 49 26
Faks : (0344) 223 35 91

‹‹ZZMM‹‹TT fifiUUBBEESS‹‹
Alemdar Cad. No:17
41300 KOCAEL‹
Tel : (0262) 323 37 72
Faks : (0262) 323 37 76

AADDAAPPAAZZAARRII fifiUUBBEESS‹‹
Çark Cad. Hilmi Kay›n ‹fl Merkezi
No:1/75,  54100 ADAPAZARI
Tel : (0264) 277 91 41
Faks : (0264) 278 66 85

AANNTTAALLYYAA fifiUUBBEESS‹‹
Belediye Cad. 2.Sk., No:27 
Müsellim Camii Karfl›s›
07100 ANTALYA
Tel : (0242) 247 46 12
Faks : (0242) 243 31 86

BBAALLIIKKEESS ‹‹RR fifiUUBBEESS‹‹
Anafartalar Cad. No:15
10100 BALIKES‹R
Tel : (0266) 243 73 33
Faks : (0266) 243 56 86

 

GENEL MÜDÜRLÜK
Büyükdere Caddesi No:78  80290 Mecidiyeköy/‹STANBUL

Tel: (0212) 274 99 00 (pbx)   Faks: (Muhaberat) (0212) 272 44 70
(Muhasebe) 275 94 08 - (Dealing Room) 272 02 82 - (D›fl ‹flleri) 275 14 77
http://www.albarakaturk.com.tr  e-mail:albarakaturk@albarakaturk.com.tr

S.W.I.F.T.: BTFH TR IS



 

14

Bereket’e Bak›fl

ALBARAKA TÜRK 1

 

Bizden..............................................................................................................................................................................................................2

Adalet, Ehliyet ve Liyakat......................................................................................................3

Faizsiz Bankac›l›k Dünya Gündeminde............................4

Yar›y›l Performans› ............................................................................................................................................5

Plastik Para ....................................................................................................................................................................................6

Kürüfl Köyünden Albaraka’ya ......................................................................................7

‹nternet K›lavuzu ..................................................................................................................................................8

Yönlendirme E¤itimi (Coaching) ....................................................10

Toplant›lar› ‹fle Yarar Hale Getirmek..................................11

Yüzy›ll›k Bir Rüyan›n Yorumu......................................................................12

Albaraka Seyahatnamesi ........................................................................................................13

Albaraka’da Bir Foto¤raf Sanatç›s›................................................14

Albaraka’dan Haberler................................................................................................................16

Bizden Haberler ................................................................................................................................................18

Bir Çizgi ..........................................................................................................................................................................................19

Bulmaca-Kitap ..........................................................................................................................................................20

 

Adalet, Ehliyet
ve Liyakat

6Plastik
Para

8‹nternet
K›lavuzu

10Yönlendirme
E¤itimi
(Coaching)Albaraka’dan

Haberler
sayfa 16’da

12Yüzy›ll›k 
Bir Rüyan›n
Yorumu

4Faizsiz
Bankac›l›k
Dünya
Gündeminde

Albaraka’da
Bir Foto¤raf
Sanatç›s›

3

13Albaraka
Seyahatnamesi



Bizden

ALBARAKA TÜRK2

 

Ekim 1998
Üç ayda bir yay›nlan›r.

 

Sahibi
ALBARAKA TÜRK ad›na

Osman AKYÜZ

Genel Yay›n Yönetmeni
Ahmet ERTÜRK

Yaz› ‹flleri Sorumlusu
‹brahim USUL

Editör
Ekrem fiAH‹N

Yay›n Kurulu
Temel HAZIRO⁄LU

Osman BAYRAKTAR
A. Göçer GELEBEK
Cemal RODOPLU

Dan›flma Kurulu
Yalç›n ÖNER
‹lhan ‹M‹K

Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z
Salim ALKAN

Sayfa Düzeni
Zübeyir Ç‹FTÇ‹

Renk Ayr›m› ve Bask›
Elma

Yönetim Yeri
Büyükdere Cad. No:78

80290 Mecidiyeköy/‹stanbul
Tel: (0212) 274 99 00

Faks: (0212) 272 44 70
E-mail: albarakaturk@

albarakaturk.com.tr
Web: http://www.

albarakturk.com.tr

Bu Bülten Albaraka Türk
Halkla ‹liflkiler Servisi’nce

haz›rlanm›flt›r.

‹mzal› yaz›larda belirtilen görüfller
sadece söz konusu yazarlar›n

fikirlerini ifade eder.

Kakpak Resmi: Hicaz Demiryolu
Foto¤raf Albümü’nden al›nm›flt›r.

B

 

ereket’in yeni say›s›yla yine
birlikteyiz. Bereket dergisi-
nin sizlerle aram›zda bir

köprü oldu¤unu düflünüyoruz. Bizi
birbirimize yak›nlaflt›ran ve temel-
leri sevgiyle at›lm›fl bir köprü. Siz-
ler için yap›lan her yenili¤i ve her
çabay› yine sizlerle paylaflmam›za
vesile olan ortak duygu ve düflün-
celerin ortak bir di-
le dönüfltü¤ü bir
köprü. 

Bugün dördün-
cü say›s› ile bir y›-
l›n› geride b›rakt›-
¤›m›z Bereket der-
gisinin her say›s›n-
da sizlere daha
güzeli ulaflt›rabil-
menin tatl› bir tela-
fl›n› yafl›yoruz. Bu
say›m›zda okuya-
ca¤›n›z “Faizsiz
Bankac›l›k Dünya
G ü n d e m i n d e ”
isimli yaz› Hakan Beroo¤lu taraf›n-
dan sizler için kaleme al›nd›. Sa-
dece ülkemizdeki faaliyetleriyle s›-
n›rl› olmayan, bugün dünyan›n bir-
çok ülkesinde alternatif bir finans-
man modeli olarak uygulanan faiz-
siz bankac›l›k konusundaki bu ya-
z›y› be¤eniyle okuyaca¤›n›z› umu-
yoruz. 

‹kinci say›m›zda duyurdu¤umuz

Albaraka Türk’ün “Hicaz Demiryolu
Foto¤raf Albümü” çal›flmas› niha-
yetlenmek üzere. Uzun bir çal›fl-
man›n ürünü olan Hicaz Demiryolu
Belgeseli’nden sonra haz›rlanan
foto¤raflar gerçek bir tarihî belge
niteli¤i tafl›yor. Yüzlerce orjinal fo-
to¤raf›n yer alaca¤› albümün haz›r-
l›k aflamalar›yla ilgili yaz›m›z da bu

say›da yer al›yor.
Albaraka Türk’teki
sanatç› ve yazarla-
ra ay›rd›¤›m›z bö-
lümde ise Adnan
Büyükdeniz’i konuk
ediyoruz. Büyükde-
niz’le foto¤raf› ve
foto¤rafç›l›¤› üzeri-
ne güzel bir sohbet
yapt›k. Foto¤rafa
bak›fl aç›s›, foto¤-
raf tan›m› ve foto¤-
raf yorumu zanne-
diyorum bizler ka-
dar sizlerin de ilgi-

sini çekecek. Bundan böyle her sa-
y›yla birlikte mektuplar›n›z› bekliyo-
ruz. Bu anlamda dergimize iletece-
¤iniz her türlü fikre aç›¤›z. Ayr›ca
mektuplar›n›z vas›tas›yla dergimi-
ze yapaca¤›n›z katk›ya da flimdi-
den teflekkür ederiz.

 

Ekrem fiAH‹N
Editör
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Globalleflen Dünyada

Liyakat

Bat› toplumlar›n›n geliflim sü-
reci ile ilgilenenler, bugünkü
modern siyasî ve iktisadî or-

ganizasyonlar›n temelinde ‘rasyo-
nellik’, ‘objektiflik’ ve ‘gayr-› flahsîlik’
ilkelerinin yer ald›¤›n› bilirler. 

Devlet kurumlar›ndan en küçük
iktisadî birime kadar bütün organi-
zasyonlarda yöneten-yönetilen iliflki-
si ve yönetim erkinin kullan›m› bu il-
keler üzerine kurulmufltur.

Bu ilkelerin beslendi¤i sosyal ve
iktisadî kültürün temel kabullerine
kat›lmasak da
uygulama-
da sa¤la-
n a n

baflar›y› takdir etmemek imkâns›z-
d›r. Sanayi devrimi ile bafllay›p bu-
gün sanayi-ötesi enformasyon
devrimine ulaflan çizginin bütün öte-
ki kültür ve ekonomi bloklar›n› yön-
lendiriyor olmas›n›n temelinde bu il-
kelerin yatt›¤›n› düflünüyoruz. 

‘Öteki blok’ kategorisinde yeralan
bizlerin temel problemi, modern ikti-
sadî ve sosyal geliflmenin bütün te-
zahürlerine sahne oldu¤umuz halde
bu geliflmenin temelindeki sosyal ve
iktisadî kültüre yabanc› oluflumuz-
dur. En basit örne¤iyle, uygulamaya
çal›flt›¤›m›z ‘piyasa ekonomisi’, Bat›
dünyas›nda keskin ve ayr›nt›l› huku-
kî müeyyidelere ba¤lanm›fl iken
bizde ilkel bir ‘b›rak›n›z yaps›nlar,

b›rak›n›z geçsinler’ anlay›fl›n›n
savruklu¤una terkedilmifltir.
Devlet, ya bir iktisadî aktör
olarak sahnededir yahut

herfleyi kendi haline b›rak-
maktad›r. Oysa ikisi de

yanl›flt›r, toplumun
s o s y o - e k o n o m i k
dengelerini bozmak-
tad›r. 

Kamu yönetimin-
de al›flkanl›k haline

gelmifl olan, ama özel
kurumlarda da örnek-
lerine s›kça rastlanan
kay›rmac›l›k, keyfîlik
ve savruklu¤un yay-
g›nl›k kazanmas› da
ayn› kültür yabanc›l›-
¤›n›n vahim bir neti-
cesidir. 

Öyle görünüyor

ki ne Bat› hayat tarz›n›n temelinde-
ki objektivite ve rasyonaliteyi haz-
medebilmifliz, ne de kendi öz de-
¤erlerimizi koruyabilmifliz. Melez
bir kültürel kimli¤in flaflk›nl›¤›n›,
afl› tutmam›fl yabanî bir bitkinin
garipli¤ini yafl›yoruz. 

Oysa yitirdi¤imiz öz-de¤erlerimizi
oluflturan öyle ulvî ilkeler var ki onla-
r› hat›rlayabilsek Bat›’n›n bütün ras-
yonelli¤i ve objektifli¤iyle kurmay›
baflaramad›¤› birey-toplum, insan-
tabiat uyumunu kurabiliriz.

Mesela, “emanetin ehline veril-
mesi”, “adaletin mülkü temeli olma-
s›” yahut “emanete ihanet edilme-
mesi” gibi evrensel ahlakî ilkeleri
hem devlet yönetiminde, hem de
bütün sosyal ve iktisadî birimlerde
uygulayabilseydik bugün yakaland›-
¤›m›z bir çok sosyal hastal›ktan
uzak durabilir, tersine s›hhatli bir
toplum ve insan varl›¤› oluflturabilir-
dik. 

“Adalet”, “Ehliyet”, “Liyakat” gibi
de¤erleri ve bunlara anlam katan
kültür kaynaklar›m›z› hayat›m›zdan
kovmufl olmam›z›n bizi içine itti¤i
ahlâkî kaosun derinli¤ini bugün her
vicdan sahibi görmektedir. 

Ama ne hikmettir ki, bizi yücelte-
cek olan kendi öz de¤erlerimizi sa-
hiplenmek yerine ahlâkî çürümeyi,
sosyal ve iktisadî çözülmeyi tercih
etmek gibi tuhaf bir intihar psikoloji-
sine kapt›rm›fl›z kendimizi.

Her ak›l sahibinin vicdan›n› kana-
tan bu tabloyu teflhis ve teflhir et-
mek, ülkemize ve insan›m›za karfl›
ahlâkî bir görev telakki ediyoruz. 

Adalet, Ehliyet ve

Liyakat
“Adalet”, “Ehliyet”, “Liyakat” gibi de¤erleri ve bunlara anlam katan kültür

kaynaklar›m›z› hayat›m›zdan kovmufl olmam›z›n bizi içine itti¤i ahlakî kaosun derinli¤ini
bugün her vicdan sahibi görmektedir. 

Osman Akyüz
ALBARAKA TÜRK

Genel Müdürü



F aizsiz bankalar ve flubeleri ha-
len 60’dan fazla ülkede faaliyet
göstermektedirler. Faizsiz mali

kurulufllar›n co¤rafi ve ifllemsel gelifli-
mi daha çok ‹slam ülkelerinde gerçek-
leflmifltir. Avrupa’da nispi olarak bir
canl›l›k görülürken, ABD’ de geliflme
zay›f olmufltur.  Geliflmenin en büyük
sebepleri olarak ‹slami prensiplere
yeniden dönüflü ve artan petrol gelir-
lerini sayabiliriz. 

Fakat geliflmenin art›fl h›z› ve hali-
haz›rda bu tip mevduat›n seviyesi ko-
nusunda de¤iflik görüfller vard›r; kimi-
leri % 10’luk büyümenin oldu¤unu
öne sürerken, kimileri % 15-20’lik bir
art›fl› savunurlar. Ayn› kar›fl›kl›k faiz-
siz mevduat›n hacmi hususunda da
mevcuttur; baz›lar› 50 milyar USD se-
viyesini öne sürerken, baz›lar› 120
milyar USD ‘lik bir hacmi tahmin et-
mektedir.  

Yabanc› bankalar›n faizsiz banka-
c›l›k sektörüne girmeleri Körfez bölge-
sindeki faizsiz bankalarda mevduat›n
artmaya bafllad›¤› 80’li y›llar›n baflla-
r›na rastlar.

Mudilerin mevduatlar›n› k›sa dö-
nemli cari hesaplara yat›rmalar›ndan
dolay›, ‹slam bankalar› bu likiditeyi fa-
izden uzak kalacak k›sa dönemli enst-
rümanlara yat›rmak zorunda kal›yor-
lard›. Tecrübe ve iliflki noksanl›¤›ndan
ötürü, paralar›n› yat›rmak amac›yla
bat›l› kurumlara yöneldiler.

Bat› bankalar› bu talebe ayak uy-
durmada çabuk davrand›lar. Faizsiz
bankalar›n ilk dönemlerde mudilerine
ya hiç ya da çok az bir getiri sa¤lad›k-
lar›ndan dolay›, bat›l› kurumlar için
ucuz bir fon kayna¤› durumunda idiler.  

Bünyelerinde faizsiz bankac›l›k biri-
mi kuran bat›l› kurumlar aras›nda 

 

Kle-
inwort Benson, ANZ Grindlays, United

Bank of  Kuwait, UBS, Goldman
Sachs, Arab Banking Corporation ve
Citibank’› sayabiliriz. Toptan ve ulusla-
raras› bankac›l›k yapan bu bankalar-
dan baz›lar› son zamanlarda Bah-

reyn’de bireysel bankac›l›¤a dönmek-
tedirler. Bunlar›n aras›nda, Arap Dün-
yas›n›n en büyük bankalar›ndan biri
olan, Arab Banking Corporation (ABC)
Bahreyn’de 100 milyon USD  serma-
yeli tamamen ‹slam kurallar›na göre
çal›flacak bir banka kurmay› planlar-
ken, Euromoney taraf›ndan Dünyan›n
en iyi bankas› seçilen Citibank   15 Ha-
ziran 1996’da Bah-
reyn’de 20 milyon USD
sermayeli faizsiz bir ban-
ka kurdu. Citi Islamic In-
vestment Bank ad› veri-
len bu bankan›n iki faiz-
siz yönden önemi vard›r;
bat›l› bankalarca kurulan
ilk banka olmas› ve ‹sla-
mi finansmana dünyan›n
para merkezlerince onay
mührü vurulmas›. Citi-
bank 80’li y›llar›n baflla-

r›nda aralar›nda faizsiz mali kurumla-
r›n, emekli sand›klar›n›n, flirketlerin ve
bireylerin bulundu¤u faizden uzak du-
ran yat›r›mc›lara hizmet vermekle bafl-
lad›¤› bu sektörde bugün en ileri düze-
ye gelmifltir.  

Mamafih Ortado¤u’daki bu tip ban-
kalar›n geliflmesi standardizasyon-

daki baflar›ya ve faizsiz bankac›-
l›k ürünleri yelpazesinin genifl-

lemesine ba¤l›d›r. Bah-
reyn’deki ‹slami Mali Kurum-
lar Muhasebe ve Denetleme
Organizasyonu (Accoun-
ting and Auditing Organiza-
tion for Islamic Financial
Institutions) faizsiz bankala-

r›n bilançolar›n›n daha iyi an-
lafl›lmas›n› sa¤layacak ortak

muhasebe standartlar› gelifltir-
meye çal›flmaktad›r. 
Son olarak, faizsiz bankalar›n

profili Tablo (1 )’de gösterilmifltir. 
25 Milyar USD tutar›ndaki ‹ran ve

‹slam Kalk›nma Bankas› aktifleri dahil
edilmemifltir. Tablo faizsiz bankalar›n
di¤er bankalarla yapt›¤› 10 milyar
USD mebla¤l› ifllemleri de göster-
memektedir. 
* D›fl ‹fller II. Müdürü

Finans Dünyas›
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Dünya Gündeminde
Faizsiz Bankac›l›k

Dünya Gündeminde
Bünyelerinde faizsiz bankac›l›k birimi kuran bat›l› kurumlar aras›nda Kleinwort
Benson, ANZ Grindlays, United Bank of  Kuwait, UBS, Goldman Sachs, Arab

Banking Corporation ve Citibank’› sayabiliriz.Hakan Beroo¤lu*

 

TABLO-1

 

1993 YILI FA‹ZS‹Z BANKALAR PROF‹L‹
(M‹LYON USD)

Banka Ödenmifl Toplam Toplam
Bölge               Say›s› Sermaye Mevduat Aktifler
Orta Do¤u 8 250 5.146 7.228
Körfez Ülkeleri 14 1.278 13.175 13.975
Avrupa 3 38 654 142
G.Do¤u Asya 23 108 694 916
Güney Asya 33 713 20.124 28.200
Afrika   24      29   1.283   1.546
TOPLAM 105 2.416 41.076 52.007
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Bankac›l›k ve finansman sektö-
ründe faaliyet gösteren flirket-
lerin performans›n› ölçen bafll›-

ca göstergeler ve de¤iflim oranlar›
30.06.1998 itibariyle Albaraka Türk’te
afla¤›daki gibi gerçekleflmifltir.

 

1. B‹LANÇO BÜYÜKLÜ⁄Ü
(Aktif Toplam›)

Y›l›n ilk alt› ay› için % 31’lik bir ar-
t›fl göstererek 157,2 trilyon liraya
ulaflm›flt›r.

2. ÖZKAYNAKLAR
Yaklafl›k % 230’luk bir art›flla 5

trilyon 631 milyar lira olmufltur.

3. fi‹RKET KÂRI (Vergi Öncesi)
Yaklafl›k % 336 art›fl göstererek

1 trilyon 878 milyar lira olmufltur.

4. FON YÖNET‹M‹

 

■ Toplanan Fonlar: Bir y›l zarf›n-
da yaklafl›k % 94 artarak 138,5 tril-
yon liraya ulaflm›flt›r. 

■ Kulland›r›lan Fonlar (Plas-
man): 30.06.1998 tarihi itibariyle Al-
baraka’n›n Türk ekonomisine kazan-
d›rd›¤› fonlar›n toplam› yaklafl›k 131
trilyon liray› aflm›flt›r.

Bu fonlar›n % 62,9’u “murabaha”
olarak adland›r›lan Üretim Deste¤i pro-
jelerinin finansman›nda kullan›lm›flt›r. 

Fonlar›m›z›n % 21,3’ü “leasing”
(Finansal Kiralama) projelerinin fi-
nansman›nda, % 15,8’i ise Kâr ve

Zarar Ortakl›¤› (“mudaraba”) projele-
rinde kullan›lm›flt›r. 

5. MEVDUATIN KÂRLILI⁄I
Tablo-A’da çeflitli hesaplar›m›za

para yat›rm›fl olan mudilere verdi¤imiz
12 ayl›k kâr oranlar› görülmektedir. 

Buna göre, bir y›l vadeli TL he-
sab›na 30 Haziran 1997’de 100 Mil-
yon TL yat›rm›fl olan müflterimize bir
y›l sonra (30 Haziran 1998) tahakkuk
eden kâr pay›, % 111,8’lik oranla brüt
111.812.000 TL olmufltur. DM Le-
asing Hesab›na yat›r›lan mevduata
verdi¤imiz kâr oran› % 8,26 olmufl-
tur. USD Leasing hesab›n›n bir y›ll›k
brüt kârl›l›¤› ise % 8,07 olmufltur.
* Proje ve Pazarlama II. Müdürü

TABLO-A

 

Hesaplar›n Birim Hesap De¤erleri (brüt kâr paylar› endeksi)
Fonlar (1 y›l vadeli)      Bir Y›ll›k Kârl›l›¤› 30 Haziran 1997 30 Haziran 1998

TL Havuzundaki Hesaplar % 111,81 4.589,7849 9.721,7152

TL Leasing Havuzu % 114,49 13.468,1687 28.888,6882

US$ Genel Havuzu % 6,44 227,0036 241,6373

US$ Leasing Havuzu % 8,07 205,5659 222,1665

DM Genel Havuzu % 6,88 201,6004 215,4737

DM Leasing Havuzu % 8,26 217,6059 235,5937

Globalleflen Dünyada

Performans›
Yar›y›l

Performans›
B. Cemal Rodoplu*

30.06.1998
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Evet, hepinizin çok yak›ndan
tan›d›¤› hatta bir ço¤umuzun
onun için cüzdan›nda birden

fazla yer ay›rd›¤›  ve  yine  bir ço¤u-
muzun cüzdan›ndaki paran›n yerini
alan plastik para yani büyüklerin
plastik oyunca¤›  Kredi Kartlar›. 

Hemen hemen her yerde kabul gö-
ren, kullan›m› kolay,  güvenilir  bir öde-
me sistemi, ça¤dafl  bir de¤iflim arac›.

Günümüzde art›k her banka ve ku-
rumun hatta birçok tan›nm›fl ma¤aza-
n›n sahip oldu¤u rengarenk, cicili bici-
li  Kredi Kartlar›n›n k›saca  tarihçesin-
den bahsetmek istiyorum.

‹lk kez ABD’de 1894 y›l›nda bir otel
taraf›ndan ç›kar›lm›fl.

Gerçek anlamda para yerine ge-
çen bir ödeme arac› olarak ise  yine
ABD’de Diners Club taraf›ndan ç›kar›l-
m›flt›r. Y›l 1950. 

Bu kart  ülkemize  1968 y›l›nda  ta-
n›t›lm›fl   ancak belirli bir kitle taraf›n-
dan  kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Ancak, bu tarihten 3 y›l  önce  bir
ma¤aza, gerçek anlamda kredi kart›
olmasa da  Türkiyede ilk  kez  kredi
(ma¤aza) kart› ile al›flverifl imkan›
sa¤lam›flt›r.

Kredi Kart› denince  akla gelen  VI-
SA tüm dünyada 1977 y›l›nda yayg›n-
laflmaya bafll›yor.

Bu sistem  Türkiye’de ise 1985 y›-
l›ndan itibaren kullan›lmaya bafllan-
m›flt›r.

Türkiye’de 1990 y›l sonu itibariyle
Kredi Kart› ç›karan Banka say›s› 17 ‘
dir.   Bu gün ise  45  civar›nda.

Ayn› y›l kart say›s› 600 bin iken, bu
gün yaklafl›k  3.5 milyon  Kredi Kart›
kullan›mdad›r.

Yine 90 ‘l› y›llarda sadece bu ifl-
lemler için tüm bankalarda çal›flan
personel say›s› 900 iken, bu gün bu
say› 4.500 civar›ndad›r. 

Ülkemizde bankalarda 1980
sonras› Bireysel Ürün ve Hizmet uy-
gulamalar› ile Avrupa ve di¤er ülkeler
aras›ndaki uçurumlar art›k ortadan
kalkm›flt›r. Baz› ülkelerdeki bir çok
Bankay›, hatta baz› ülkeleri bu  sektör-
de  geride b›rakm›flt›r.

Bir kart›n gerçek bir Kredi Kart› ola-
bilmesi için üç tarafl› olmas› gerekir.
Birinci kifli, mal veya hizmeti sat›n alan
kart hamili, ikinci kifli mal veya hizme-
ti satan ma¤aza yani üye iflyeri, üçün-
cü kifli ise bu sisteme maystroluk  ya-
pan Banka/Kurum.

Konuya  birazda  kart hamili aç›s›n-
dan  bakacak olursak bir k›sm›m›z için
hala el yakan  bir araç.

Peki, cüzdan›m›zda para m› ta-
fl›mak,  yoksa Kredi Kart› m›  tafl›-
mak  avantaj.

– Tutar olarak bakt›¤›m›zda
Kredi Kart›,  cüzdanda kaplad›¤›
yer aç›s›ndan paradan avantajl›.   

– Kredi Kart›n›z› kaybettiniz,
Banka/Kurumdan yenisini talep
edebiliyorsunuz. 

– Yurt d›fl›ndas›n›z, cüzdan›n›zda
o ülkenin paras›n› bulundurman›z ge-

rekecek. Kredi Kart›n›z var ise,
bu tür bir riskiniz yok.

Kredi Kart›n›  di¤er  ödeme
arac› çek ile karfl›laflt›racak olur-
sak;

– Çek kullan›m›nda bazen s›-
n›rlar do¤abilir. Örne¤in: Çek def-
teriniz 25 yaprak ile s›n›rl›d›r. Kre-
di kart›nda yaprak s›n›r› yoktur.

– E¤er karfl›l›ks›z çek keflide
ederseniz, hem hukuki hem de  cezai
yapt›r›mlar›  vard›r. Kredi Kart›nda ise
böyle bir yapt›r›m söz konusu de¤ildir.
Son ödeme tarihinde borç ödenmedi-
¤inde, kart hamili hakk›nda idari takip
yap›l›r ya da sözleflmede yaz›l› gecik-
me ücreti veya kanuni takip aflama-
s›ndaki mahkeme ve avukatl›k ücreti
vb. masraflar ilave edilir. 

Tüm dünyada ve ülkemizde bir
sayg›nl›k arac› olarak Kredi Kart› tafl›-
mak bir avantajd›r. Ancak bu sayg›nl›k
arac›n› Banka / Kurumun  Kredi Kart›
üyelik sözleflmesinde belirtti¤i s›n›rlar
içinde kullanmak kofluluyla.

Hepinize Kredi Kartl› iyi al›flverifl-
ler.

Globalleflen Dünyada
Para
Plastik
Para

Bir kart›n gerçek bir Kredi Kart› olabilmesi için üç tarafl› olmas› gerekir. Birinci kifli, mal
veya hizmeti sat›n alan kart hamili, ikinci kifli mal veya hizmeti satan ma¤aza yani üye

iflyeri, üçüncü kifli ise bu sisteme maystroluk  yapan Banka/Kurum.Orhan Coflar*

* Kredi Kartlar› Merkezi Müdür Yard›mc›s›



De¤erli Dostlar›m›za-Büyüklerimize ve hâssaten Osman AKYÜZ Bey’e sayg›lar›m›zla

Merhabalar. De¤erli Dostlar mektubumuza bafllarken selamlar›m›z›, hürmetlerimizi, mu-

habbetlerimizi ve flükran-minnet duygular›m›z› bildiriyoruz. Bundan önceki birkaç sat›r-

l›k mektubumuza önem vererek zaman, imkan ay›rman›z bizleri birçok aç›dan sevindir-

di, gerçekten, tan›flmam›zdan çok gurur-heyecan duyduk. Tabîi ve normal olarak zaten

bizleri dost k›lan bir sürü “ortak de¤erlere” ra¤men, böylesi iletiflim ve hediyeleflmeler-

den (bu kadar çok) etkileniflimizin sebebini izaha çal›flaca¤›z...

De¤erli Dostlar, iflte bizler köyodas› için giriflti¤imiz çabalardan böylesi sonuçlar edin-

di¤imizden köyümüzdeki Yurt-Dernek çal›flmalar›n› duyurabilecek ortamlar› incelemeye

çal›fl›yorduk. Sizlere yazd›¤›m›z gibi bize yak›n sand›¤›m›z baz› kurumlar› da rahats›z et-

tik, ama cevap alamad›k. Hayli külfetli olan böyle dileklerimizle ilgilenemeyen büyükleri-

mize sitem hakk›m›z yok ama bu tür ifllerin görgü-estetik birikimleri gerektirdi¤ini bildi-

¤imizden, onlar ad›na üzüldük. Hiç olmazsa birkaç sat›rla, muhatab›na de¤er verdi¤ini

bildirme basireti gelifltirebilmeliydiler. S›radan kurulufllar bile art›k iliflkilerini, müflteri

kimli¤inin ötesinde “duygu baz›na” oturtmaya çabalarken, aralar›nda do¤al ba¤lar olan

kesimlerin iliflkileri, mekanik fazda kalmamal› san›r›z. Belki, herkesin ideal olmas›n› bek-

leyerek, detaylar› önemsemesini ummak zordur ama kurulufllar›n gelecekteki baflar›lar›

da bu insanlara ba¤l› galiba...

…Bir kurum, konu, fikir, vb. insanlar›n “alg›lama alan›na” girebilmiflse, kifliler art›k

onlar›n mesajlar›na daha duyarl› hale geliyor.....

Bunlar› bizzat yaflad›¤›m›z için böylesine savunabiliyoruz, bize-köyodas›na ilgi göste-

ren baz› kurumlarla ilgili yay›nlar, hemen dikkatimizi yükseltiveriyor ve flimdi onlar hak-

k›nda hayli bilgili say›l›r›z…

‹flte sizlerde gözledi¤imiz bu bak›fl aç›s›, uzun vadede fark›n›z›n anlafl›lmas›n› kolay-

laflt›racakt›r. Verimlilik berekete,  hay›rlara dönüflecektir.

Sizlerin öncülü¤ünü yapt›¤› bu müesseseler yay›ld›kça, insanl›¤›n mülk, emek vb.

kavramlara bak›fllar› da de¤iflecek ve sistem çap›nda toplam kalite-verim sa¤lanacakt›r.....

Velhas›l-› kelâm bizim köyden görünenler böyle, e¤er ilginç görürseniz ve  s›k›lmaz-

san›z ileride böylesi haber-yorumlar›m›z› iletmekten zevk-fleref duyaca¤›z. Dostlar›m›za

güvenerek, do¤al bir üslubla bazen ûkalaca, bazen köylüvarî flekilde arzetti¤imiz bu fi-

kirlerin ço¤u “malûmu ilam” kabilinden oldu san›r›z. Herfleye ra¤men aram›zda “duygu-

sal kablolar” döfleyen bu iletiflim hatt› sayesinde etkileflimimiz ço¤alacak, ortak duygu

bankam›z-havuzumuz geliflecektir...

Bu duygu ve düflüncelerle tek-tek herkese-hepinize ve tan›flmaktan heyecan duydu-

¤umuz Osman Akyüz beye, Temel beye (a¤abeye), Ekrem beye (kardeflimize) ve di¤er gü-

zel dostlara teflekkür ediyoruz. Yolunuz düfltü¤ünde u¤raman›z› bekliyoruz, köyümüzün

ve gönlümüzün kap›lar›n›n aç›k oldu¤unu hat›rtal›yoruz. Güzel-içten bafllayan dostlu¤u-

muzun uzun sürmesini diliyoruz, bundan Yüce Yarat›c›m›z›n hoflnut olmas›n› niyaz edi-

yoruz, hepimiz için hay›rlara vesile olmas›na dua ediyoruz... ÖÖmmeerr ÇÇeelliikk

Serik-Kürüfl Köyü (Köyodas› Sorumlusu)

Globalleflen Dünyada

Albaraka’ya
Kürüfl Köyünden

Albaraka’ya

Antalya fiubesi’nin aç›l›fl
haz›rl›klar›n› yürütürken
Antalya’n›n Kürüfl
köyünden güzel bir mektup
ald›k. Bizi sevindiren,
Antalya’ya gitti¤imizde
tan›flt›¤›m›z bu güzide
insanlar›n hayata ve
insana bak›fl aç›lar›yla,
kültürlenme yar›fl›ndaki
azim ve gayretleri oldu.
Kürüfl köyünde geçimlerini
serac›l›kla sa¤layan bu
insanlar›n yüzlerce ciltlik
kitaplarla oluflturduklar›
Köy Kütüphanesi
gerçekten takdire flayand›.
Köydeki kitap ve okuma
al›flkanl›¤›n›n kökleflmesi
çabalar›na öncülük eden
Ömer Çelik’ten ald›¤›m›z
bu mektup zaten bizlerde
var olan –Anadolu
insan›na duydu¤umuz–
hayranl›¤› pekifltirmeye
yetti. Bize yollanan
mektubu diline hiç
dokunmadan, özet bir
flekilde sizlerle paylaflmak
istedik.

Bir Mektup
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K›lavuzu

Internet, firmalar için pek yak›nda,
“bir telefon gibi vazgeçilmez” ola-
cakt›r. Internet teknolojisi her ge-

çen gün geliflmektedir. 
Internet’e eriflim PC veya ana bil-

gisayar sistemi üzerinden sa¤lana-
bilmektedir. PC üzerinden sa¤lanan
eriflimde makineye ba¤l› modem va-
s›tas›yla servis veren firma taraf›n-
dan bildirilen bir telefon numaras›
aranarak çevrime girilir. Sat›n al›nan
bir yaz›l›m vas›tas›yla Internet me-
nülerine girifl sa¤lan›r. 

PC üzerinden BBS (Bulletin Bo-
ard Systems) olarak adland›r›lan çe-
flitli sistemlere abone olmak suretiy-
le Internet’e ba¤lan›labilir. Bunlar›n
çal›flma prensipleri de, verilen bir
telefon numaras›n›n PC’ye ba¤l›
modem vas›tas›yla aranarak çev-
rime girilmesi esas›na dayan›r. 

INTERNET  HANG‹
AMAÇLARLA KULLANILAB‹L‹R?
1) Firma Tan›t›m›: 

Özellikle World Wide Web deni-
len grafiksel Internet arabirimi saye-
sinde firmalar kendilerini tan›tabilme
imkan›na sahiptirler. Bu sayede sa-
dece yaz›l› anlat›m ile de¤il, sesli ve
görüntüsel anlat›m yoluyla üç duyu-
ya da hitap edilmektedir. Sayfalara
eriflenler, sözkonusu firmalar›n tarih-
çelerini, en son ürünlerini ve verdik-
leri hizmetleri ço¤u zaman flirketin
genel müdürünün a¤z›ndan dinleye-
bilmekte ve hatta bu firmalar taraf›n-

dan haz›rlanan hareketli veya hare-
ketsiz görüntüleri izleyebilmektedir.

2) Tart›flma Gruplar› (Discussion
Groups & Mailing Lists): 

Tart›flma Grubu ad› verilen ve ay-
n› ilgi alan›na sahip kiflilerin ortak bir

grup adresi alt›nda topland›klar›
alanlarda, kifliler

çeflit-

li konularda
tart›fl›rlar. Bu gruplar›n
çal›flma prensibi, tart›flma grubu ad-
resine gönderilen mektuplar›n oto-
matik olarak bu gruba dahil olan her-
kese gönderilmesi esas›na dayan›r. 

3) E¤itim: 
Özellikle kütüphane servislerine

ba¤lanmak, istatistik bilgilere erifl-
mek, ciddi tart›flma gruplar›na dahil
olmak ve ayn› dalda faaliyet gösteren
firmalar›n (varsa) Web sayfalar›n› in-

celemek mümkün olmakta, bu ise ifl
bilgisi ve kültürünün artmas› için son
derece faydal› olabilmektedir. 

4) ‹stihbarat ve Haber Edinme: 
Internet, s›n›rlar ötesi bir a¤ oldu-

¤u için, insanlar›n duygu ve düflün-
celerini çok h›zl› bir flekilde aktar-
maktad›r. Pek çok haber ve yorum
daha TV kanallar›na ulaflmadan “tar-

t›flma gruplar›” içerisinde yer al-
makta ve ço¤u organizasyon si-
yasi, ekonomik ve istatistiksel
araflt›rma ve haberleri bu gruplar-
da yay›nlamaktad›r. 

5) Bilim ve Teknolojinin Takibi: 
Güncel endüstriyel ve finansal

bilgileri ulaflt›rman›n yan›nda, Inter-
net, akademik araflt›rmalar yapmak
isteyenlere de hizmet vermektedir.
Pek çok konudaki bilimsel makaleler
henüz ilgili olduklar› dergilerde ya-
y›nlanmadan Internet’de bulunabil-
mektedir. Bir makalenin yaz›lmas› ile
dergide yay›nlanmas› aras›nda alt›
ay ila bir y›l gibi bir sürenin var oldu-
¤u göz önüne al›n›rsa bu eriflimin
güncel bilgilere ulaflmay› ne kadar
h›zland›rd›¤› ortaya ç›kmaktad›r.

6) Do¤rudan Pazarlama (Home to
Home Marketing):  

Firmalar daha önce de anlat›ld›¤›
gibi kendi tan›t›mlar›n› yaparken ay-
n› zamanda ürünlerini ve verdikleri
hizmetleri de anlatmaktad›rlar. Bu-

‹nternet Kullan›c›

K›lavuzu
Internet üzerinde ayn› anda ve karfl›l›kl› olarak görüflmeler de yap›labilir. 

Bu tip görüflmeler, iki veya daha çok kifli aras›nda olabilir. Buna real time chat yani
gerçek zamanda konuflma ad› verilir. Ruflen Meylani
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nun yan›nda direkt olarak ürünün sa-
t›lmas› amac›yla da pek çok hizmet
verilmektedir. Yine pek çok uluslara-
s› firma (özellikle yi-
yecek firmalar›) bu
flekilde siparifl de
kabul etmektedir-
ler. Internet’in bu
amaçla kullan›m›
henüz bafllang›ç
a fl a m a s › n d a
olup, üzerinde
pek çok olum-
lu varsay›m›n
ortaya ç›k-
m›fl olmas›-
na ra¤men,
bu gibi
hizmetle-
rin hiç bir
z a m a n
yüz yü-
ze (fa-
ce to face)
al›flveriflin yerini tuta-
mayaca¤› da uzmanlar taraf›n-
dan dile getirilmektedir.

7) Elektronik Posta (Electronic
Mail / E-Mail) Gönderme: 

Elektronik Postan›n ne oldu¤u flu
örnekle çok basit olarak anlat›labilir:
Herhangi bir kelime ifllemci program›
ile bir mektup yazal›m ve bunu bir
diskete kopyalay›p postaya verelim.
Karfl› taraftaki kifli, gelen disketi zarf-
tan ç›kart›p bilgisayar›na taks›n ve
yine bir kelime ifllemci program› ile
okusun. ‹flte bu mant›¤›n ayn›s› bir
tek farkla Elektronik Posta’da da
mevcuttur. Yaz›lan metin diskete
kopyalan›p postaya verilmiyor, bu-
nun yerine telefon hatlar›yla faks
mesaj›n›n gönderilmesine benzer bir
ifllemle, do¤rudan karfl›daki kullan›-
c›n›n bilgisayar›na gidiyor.

Bu flekilde Elektronik Postan›n
gerçekleflebilmesi için iki taraftaki ki-
flilerin de ayn› anda makinelerini
aç›k tutmalar› ve bu ifllemi yapacak-
lar› zaman konusunda randevulafl-
malar› gerekir. Bu nedenle önerilen
yöntem pratikte uygulanmas› zor ve
masrafl›d›r. Internet gibi uluslaras›

a¤lar bu iflleme büyük bir kolayl›k
getirmifltir. 

Bu amaçla Elektronik Posta’y›
göndermek isteyen kifli mektubunu

yazar ve Internet ba¤lant›s› olan
bir ara bilgisayara tele-

fon hatt› ile
b a ¤ -
l an › r.

Bunun
için bir

modem
ve bir PC

yeterlidir.
B a ¤ l a n t ›

an›nda bir-
tak›m bilgi-

sayar komut-
lar› girildikten

sonra, yaz›lan
mektup telefon

hatt›  vas›tas› ile
ba¤lan›lan maki-

neye gönderilir. 
fiimdi gönderi-

len bu postan›n ge-
çirdi¤i safhalar› gö-

relim:
Posta ilk baflta ba¤lant›n›n yap›l-

d›¤› makineye gelir, bu makine özel
bir hatla Türkiye’de bu Internet hiz-
meti veren kurum yada flirketin “Mail
Server” ad› verilen bilgisayar›nda
depolan›r. Daha sonra ise periyodik
aral›klarla bu makine d›fl hatta Türki-
ye’nin d›fla aç›l›m›n› yapan ve Ro-
uter denilen bilgisayar sayesinde
ba¤lanarak tüm postalar› yurt d›fl›n-
daki en yak›n Node’ye aktar›r. Bu en
yak›n Node Türkiye için genel-
de ‹talya (veya yak›n baflka
bir ülke) ol-
m a k t a -
d›r. 

8) Görüntülü ve Sesli
‹letiflim:

Internet üzerinde ay-
n› anda ve karfl›l›kl› olarak
görüflmeler de yap›labilir. Bu
tip görüflmeler, iki veya daha çok ki-
fli aras›nda olabilir. Buna real time
chat yani gerçek zamanda konuflma
ad› verilir. Bu hizmetin avantaj› ge-

cikmenin s›f›ra indirilmesi yani tele-
fon görüflmelerinde oldu¤u gibi ileti-
flimin karfl›l›kl› olarak yap›lmas›d›r.
Internet Aktarmal› Sohbet (Internet
Relay Chat - IRC) denilen bu hizmet
maliyet aç›s›ndan da avantajl›d›r.
fiöyle ki, uluslaras› bir konuflma fle-
hir içi telefon ücreti ödenerek yap›la-
bilmektedir..

9) Shareware ve Freeware
Program Edinme:

Internet’te /pub dizinleri alt›nda
bulunan programlar›n ücretsiz olarak
kopyalanmas› mümkündür. Bu tür
programlara “public domain” yani
halka aç›k programlar denir. 

10) Sat›fl Sonras› Hizmet:
Mal veya hizmet sat›fllar›ndan

sonra firmalar Internet vas›tas›yla
sat›fl sonras› hizmetleri gerçekleflti-
rebilirler. Bunlar genelde çok sorulan
sorulara cevaplar, genel tüketici fli-
kayetleri ve genel prosedürleri içerir. 

11) Ülkelerin Ticari Tan›t›mlar›:
Global anlamda tan›t›m, uluslara-

ras› ticari haber a¤lar› vas›tas›yla ya-
p›lmaktad›r. Örne¤in Çin ‹thalat ‹hra-
cat haberleriyle ilgili olarak;

listserv@ifcss.org
adresine sahip olan bir servis bulun-
maktad›r.

Bu flekilde “listserv” ile bafllayan
Internet adreslerine bülten denir.
Bültenlere üye olunarak gönderilen
mesajlar›n elimize (yani Internet ad-
resimize) ulaflmas› sa¤lanm›fl olur.
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(Coaching)

‹nsan kaynaklar›n› verimli ve etkin
kullanmak isteyen yöneticiler,
personelinin e¤itim, gelifltirme ve

yönlendirme faaliyetlerine önem ver-
mektedirler. Ara kademe yönetici
adaylar›n›n yönetim becerilerini gelifl-
tirmeye yönelik bir çok e¤itim tekni¤i
uygulanmaktad›r. Bu faaliyetlerden
bir k›sm› iflbafl› e¤itimi temeline da-
yanmakta, bir k›sm› ise dershane or-
tam›nda kat›l›mc›lara teorik ve kav-
ramsal bilgilerin verilmesi fleklinde
gerçeklefltirilmektedir. Bunlardan
farkl› bir yaklafl›mla, çal›flanlar›n ifl-
bafl›nda performanslar›n›n
periyodik olarak gözden geçi-
rilerek yönlendirilmesini içe-
ren bir dizi faaliyet “coaching”
olarak adland›r›lmaktad›r.

Coaching ç›rakl›k e¤itimi-
ne benzemektedir. Fakat
dershane e¤itimine çok fazla
ihtiyaç göstermedi¤inden da-
ha az biçimseldir. Önemli bir
özelli¤i de, bu e¤itim biçimi-
nin E¤itim Bölümü yerine, il-
gili birim yöneticisi taraf›ndan
tatbik edilmesidir. Coaching’i
daha genifl anlam›yla bir ifl-
bafl› e¤itimi olarak adland›r›-
labiliriz. Ö¤retmekten ziyade yönlen-
dirme anlam› tafl›yan bu teknikte yö-
netici iflleri ast›na iflbafl›nda hem ö¤-
retir, hem de onun mesleki geliflimini
sa¤lar. 

Son y›llarda yöneticilerin e¤iticilik
rollerini de etkin biçimde kullanarak,
iki yönlü iletiflim ile astlar›n›n mesleki
geliflimlerinde önemli katk›larda bulu-
nabilecekleri fikri kabul görmektedir.
Coaching tekni¤i ile yöneticiler, rahat-

l›kla yetki devredecekleri astlara sa-
hip olacaklar, bu sebeple bireysel ve
örgütsel etkinlik sa¤layacaklard›r. Yö-
netici ve ast› aras›nda gerçekleflen
bu e¤itim tekni¤inde yönetici, ast›nda
belirli davran›fl de¤iflikli¤i olmas›n› ve
daha yüksek bir performansa ulafl-
mas›n› bekler. Bu amaca ulaflmas›
için ast›n›n görüfl ve fikirlerini belirt-
mesine de imkan veren yönetici böy-

lece ast›n›n da coaching sürecine
katk›da  bulunmas›n› sa¤lar.  

Coaching sürecinin yürütülmesin-
de genel sorumluluk yöneticiye aittir.
Bu sebeple yönetici kendi servisinde-
ki personeline coaching sürecini de-
tayl› bir flekilde tan›tmal›, amaçlar›n›
anlatarak sonuçlar› hakk›nda bilgi
vermelidir. Yönetici, astlar›n›n da ile-
ride coaching sürecinde yönetici ola-
bilece¤ini düflünerek, onlar›n e¤itici-

lik becerilerini de gelifltirmelidir. Ayr›-
ca “coach” pozisyonundaki yönetici-
nin bilgili, sab›rl›, sorumluluk sahibi
ve iyi bir iletiflimci olmas› gerekir. Sü-
reçte yönlendirilen ve e¤itilen pozis-
yonunda olan ast, bu tekni¤in yarar›
ve önemini idrak etmelidir. 

Coaching’in etkinli¤ini, yönetici ile
ast›n aras›ndaki iliflkinin niteli¤i ve
ast›n ö¤renme iste¤i belirler. Yönetici
ast›na güvenmiyorsa, iliflkilerde belir-
sizlik varsa coaching tekni¤inin uygu-
lanmas› mümkün olmayaca¤› gibi
uygulansa bile süreçten beklenen
hedeflere ulafl›lamayacakt›r. Bu se-

beple ast›n coaching sürecinin bi-
reysel ve örgütsel faydas› ko-
nusunda motive edilmesi ve
bu yönde kendisine detayl›
bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Netice olarak; insan kay-
na¤›n›n gelifltirilmesine yö-
nelik faaliyetler, üretim kalite-
sine ve miktar›na yans›mak-
tad›r. Bu konunun üzerinde
hassasiyetle duran iflletme-
ler, gerek personel seçimin-
de gerekse e¤itim faaliyetle-
rindeki titiz çal›flmalar›yla
personel niteli¤ini art›rmakta-

d›rlar. Coaching uygulamas›, gerek
maliyet düflüklü¤ü gerek flirket kültü-
rünün personel taraf›ndan daha ra-
hat benimsenmesi ve gerekse “co-
ach” pozisyonundaki yöneticilerin
daha üretken olabilmeleri ve astlar›-
n›n performanslar›n› daha gerçekçi
ve objektif de¤erlendirebilmeleri aç›-
lar›ndan son derece elveriflli ve fay-
dal› bir tekniktir.
* Personel E¤itim ve Organizasyon fiefi

Yönlendirme E¤itimi

(Coaching)
Son y›llarda yöneticilerin e¤iticilik rollerini de etkin biçimde kullanarak, iki 

yönlü iletiflim ile astlar›n›n mesleki geliflimlerinde önemli katk›larda bulunabilecekleri
fikri kabul görmektedir. Ercan Albay*
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Hale Getirmek

John Kenneth Galbraith bir kere-
sinde “ifl yapmak istemiyorsan›z
toplant›lar vazgeçilmezdir” de-

mifl. Ço¤u yönetici bu görüfle tered-
düt etmeden kat›lacakt›r. Ama gene
de toplant›lar ifl hayat›n›n önemli bir
olgusudur: Tipik bir yöneticinin iflgü-
nünün yüzde 25’i ile 60’›n› tüketir ve
yönetici kariyer basamaklar›n› t›r-
mand›kça bu oran artar. Verimsiz
toplant›lar bir flirketin en de¤erli
iki kayna¤›n›n, yöneticilerin za-
man ve yetene¤inin bofl yere har-
canmas› demektir.

Bu israf kaç›n›lmaz m›d›r? Yok-
sa bundan kaç›n›labilir, hiç olmaz-
sa azalt›labilir mi? Bu mümkünse,
nas›l yap›labilir? Toplant›lar› daha
verimli hale getirerek yöneticilerin
üretkenli¤ini yükseltmek isteyen
Minnesota Madencilik ve ‹malat
fiirketi (Minnesota Mining and Ma-
nufacturing Company) bu sorulara
cevap bulmak üzere kapsaml› bir
araflt›rma yapt›rd›. Bu araflt›rma
sonucunda, s›k s›k toplant› planla-
mas› yapmas› gerekenlere yard›mc›
olmas› için afla¤›da okuyaca¤›n›z
öneriler saptand›.

Araflt›rmay› gerçeklefltirenler, ”En
baflta toplant›n›n hakl› bir nedeni ol-
mal›.”  diyorlar. Enformasyon vermek
ve sorunlar› çözmek bu hakl› neden-
lerden ikisi. Yaz›l› bir notun ya da te-
lefon görüflmesinin yeterli olaca¤›
durumlarda asla toplant› yapmay›n.

Toplant›lara sadece “do¤ru” kifli-
ler ça¤›rmal›: Karar almaya yetkisi
olan, toplant›da al›nacak kararlar›n
sorumlulu¤unu yüklenebilecek ele-

manlar ya da bu kararlardan etkile-
necek gruplar›n temsilcileri.

Uzmanlar toplant›ya kat›lacak
olanlara gündemin önceden duyurul-
mas› gerekti¤ini söylüyorlar. Toplan-
t›n›n atmosferi de çok önemli. Top-
lant› odas›n›n rahat, oturma düzeni-
nin kat›l›m› teflvik edici flekilde olma-
s› gerekiyor. 

Son alarak, kaliteli donan›m ve
çekici, bilgilendirici görsel düzenle-
meler bir toplant›y› baflar›ya götüre-
bilecek etkenler. Uzmanlar iyi-ve
özellikle renkli - görsel malzemeyle
desteklenmifl sunufllar›n çok daha
inand›r›c› oldu¤unu söylüyor.

Araflt›rmada, ço¤u yöneticinin
toplant›lara kat›lmaktan neden hofl-
lanmad›¤› üzerinde de duruldu. Bul-
gular bunun en genel nedeninin, top-
lant›lar›n zaman almas› yan›nda ek
bir çaba ve haz›rl›k gerektirmesi ol-
du¤unu gösteriyor. 

Toplant›lar›n psikolojik yarar ve
zararlar› yöneticinin düzeyiyle do¤-
ru orant›l›d›r.

Minnesota Madencilik ve ‹malat
fiirketi’nin kurmufl oldu¤u Toplant›
Yönetimi Enstitüsü’ne yapt›rd›¤›
araflt›rma sonuçlar›nda flu noktalar
üzerinde duruluyor. 

• Personel toplant›lar› di¤er
toplant› türlerinden daha fazla
hoflnutsuzluk yarat›yor, ama yö-
neticiler bunlar› gerekli buluyor.

• Yöneticiler toplant›lar› hangi
konular›n önemli oldu¤unu göste-
ren ipuçlar› olarak görüyor (bir ko-
nuda toplant› yap›l›p yap›lmad›¤›
ve toplant›n›n türü, o konunun or-
ganizasyon için ne ölçüde önemli
oldu¤unu gösteriyor).

• Üst yöneticilerin ço¤u organi-
zasyonlar›nda yap›lan toplant›la-
r›n daha verimli olmas›n› istiyor,
ama pek az› bu konuda bir fleyler
yapmas› için birini görevlendiriyor. 

Çok say›da yöneticiyle görü-
flen araflt›rmac›lar farkl› düzeyde-

ki yöneticilerin toplant›lar› çok farkl›
de¤erlendirdi¤ini görmüfller. Daha
çok toplant› yöneten üst düzey yöne-
ticiler toplant›lar› genellikle baflar›l›
bulurken, daha çok toplant›ya kat›lan
alt düzey yöneticiler genellikle bu fi-
kirde de¤il. Araflt›rman›n ortaya ç›-
kard›¤› baflka bir olgu da, toplant›la-
r›n orta düzeydeki yöneticilerin daha
çok zaman›na malolmas›. Zira top-
lant›da al›nan kararlar›n uygulanma-
s› genellikle onlara düflüyor. 

* Yeni Okuma Teknikleri (Barbara A. Blaha -
J.Michael Benett

Toplant›lar› ‹fle Yarar

Hale Getirmek
Araflt›rmay› gerçeklefltirenler, “En baflta toplant›n›n hakl› bir nedeni olmal›.” diyorlar.

Enformasyon vermek ve sorunlar› çözmek bu hakl› nedenlerden ikisi. Toplant›lara sadece “do¤ru”
kifliler ça¤›rmal›: Karar almaya yetkisi olan, toplant›da al›nacak kararlar›n sorumlulu¤unu

yüklenebilecek elemanlar ya da bu kararlardan etkilenecek gruplar›n temsilcileri.Norma R.Fritz*
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Yorumu

Hicaz Demiryolu, gerçek-
leflmesi zor bir rüyayd›
Bat›’l›lara göre. Sultan

Abdülhamid için ise, ‘kalbinin de-
rinliklerinde hissetti¤i’ bir proje.
8 y›l gibi inan›lmas› güç bir za-
manda tamamland› ve iflletime
aç›ld›. ‹stanbul art›k Mekke’ye
sadece 120 saat mesafedeydi
1908 y›l›n›n Eylül ay›nda.

Bir rüyayd›; zira yap›m› gibi
ömrü de çok k›sa sürdü. Binbir güç-
lük ve meflakkatle tamamlanan ve
bütçesi müslümanlar taraf›ndan
oluflturulan bu ‘kutsal yol’, sadece
8 y›l iflletmeye aç›k tutulabildi ve
ilk dünya savafl› ile birlikte, tarihte-
ki yerini al›rken, izleri, günümüze
dek bar›fla hasret bir co¤rafya üze-
rinde hala sürmektedir. 

‘Bugün, o izleri takip ederek ‹s-
tanbul’dan Mekke’ye ulaflmak
mümkün olabilir mi’ sorusunun yan›-
t›, uzun süredir bu sorunun cevab›n›
arayan bir prodüksiyon flirketinden,
Polo TV’den geliyor. ‹ki y›l süren
araflt›rma ve haz›rl›k çal›flmalar›, 6
ayr› ülkede 8 ay süren çekimlerle ta-
mamlanm›fl bulunuyor. ‹ngilizce ve
Türkçe olarak yap›lan kurgu ve dub-
laj çal›flmalar› ile belgesel yak›nda

gösterime haz›r olacak. Orijinal Hijaz
treni ile yap›lan çekimler ve toplam
100 saati aflk›n ham görüntülü film,
yurt içi ve yurt d›fl›nda ses getirecek
bir yap›t olma iddias›nda. 

Belgeselle birlikte bir de albüm
çal›flmas› yap›ld›. Konuyla ilgili Os-
manl› arflivlerinden derlenen foto¤-
raflarla, ayn› foto¤raflar›n bugünkü
durumlar›n› yans›tan bir foto¤raf al-
bümü çal›flmas› bu. Hicaz Demiryolu
Foto¤raf Albümü Albaraka Türk tara-
f›ndan yay›na haz›rlan›yor. Çal›flma-

s› devam eden foto¤raf albümünün
Ekim ay› içerisinde yay›nlanmas›

düflünülüyor. 
Proje Yönetmeni Mustafa Ak-

say, çal›flmay› “K›sa süren bir rü-
yan›n y›llar sonra yap›lan görsel
yorumu” olarak de¤erlendiriyor ve
devam ediyor: 

“— Hicaz Demiryolu Belgeseli
ve albüm çal›flmas› ile, bir ilki
gerçeklefltirece¤imize inan›yo-
rum. Kal›c›, e¤itici ve ö¤retici ya-
p›mlara olan hasreti, bu eserle
birlikte gidermek ve medyam›za
yeni bir soluk katmak hedefimiz.
Belgesellerin kilo ile sat›ld›¤›, ge-
ce yar›lar›ndan sonra gösterime

sunuldu¤u ülkemizde, bu ay›b›
örtmek ve bu ülkenin ad›n› ve
kültürünü önce kendimize ve
sonra tüm dünyaya yeniden ha-
t›rlatmak sorumlulu¤unu üstlen-

mifl bulunuyoruz. Foto¤raf çekme-
nin bile yasak oldu¤u kimi ülkelerde
çok zor flartlar alt›nda gerçeklefltirdi-
¤imiz bu belgesel, bu sorumlulu¤un
bilinci ile tamamlanabildi… Ve ümid
ediyoruz ki, bundan böyle, ‹stan-
bul’dan Medine’ye kadar raylar›n›
döfleyen bir milletin eserleri, ara-
besklere ve ara na¤melere tercih
edilmeyerek televizyonlar›m›z›n pri-
metime’lar›nda yerlerini alacak…”

Hicaz Demiryolu Albümü, belge-
sel film ile birlikte 1998 y›l› sonunda
tamamlanarak, okuyucu ve izleyici-
lerinin karfl›s›na ç›k›yor. 

Yüzy›ll›k Bir Rüyan›n

Yorumu
Hica Demiryolu Foto¤raf Albümü Albaraka Türk taraf›ndan yay›na

haz›rlan›yor. Çal›flmas› devam eden foto¤raf albümünün Ekim ay› içerisinde
yay›nlanmas› düflünülüyor.
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Seyahatnamesi
‹flyeri d›fl›nda devam ettirilen gö-

rüflmelerin mesai saatleri içinde
oluflturulan çal›flma ortam›n›n

daha sa¤lam ve sa¤l›kl› bir zemine
oturtulmas›nda önemli bir pay› oldu-
¤u tart›fl›lmaz. Günün yo¤un ifl ko-
fluflturmas› ve telafl› içinde belli dav-
ran›fl kal›plar›n›n d›fl›na ç›kamayan
insan›n aradaki klifleleflmifl iliflkileri
aflarak daha samimi ve daha içten
iliflkiler gelifltirmesinde de bu görüfl-
meler önem arzediyor. 

Bu düflüncelerden hareketle Al-
baraka Türk personeline yönelik ku-
rum d›fl› organizasyonlar bu yaz da
devam etti. Düzenlenen gezilerle
haftan›n yorgunlu¤unu atma f›rsat›
bulan arkadafllar›m›z iflyerinde yap-
t›klar› gezi sohbetleriyle de bu gezi-
lerin güzelli¤ini tüm iflyerine tafl›m›fl
oldular. 

Gezilerimizden bir tanesi Çanak-
kale fiehitliklerine yapt›¤›m›z geziy-
di. Çanakkale Savafl› konusunda uz-
manlaflm›fl araflt›rmac› Mazlum
Duygu’nun rehberli¤inde yap›lan ge-
zimiz ayn› zamanda kültürel bir gezi
olmas› itibariyle örnek gezilerimiz-
den biriydi. Çanakkale gezimizle ilgi-
li foto¤raflar›n alt›ndaki esprili altya-
z›lar bir tarafa tüm kat›lanlar aç›s›n-
dan oldukça verimli geçen bir gezi
oldu. Bir di¤er gezimiz de do¤a ve
deniz a¤›rl›kl› olarak yap›lan ve çal›-
flanlar›n çocuklar›yla birlikte kat›la-
bildikleri Sakarya/Karasu gezisiydi. 

‹nsan› hayran b›rakan yeflil bitki
örtüsünün, o güzel denizinin yan›nda
ak›llarda yenilen yemeklerin kalmas›
da ayr› bir yaz› konusu olsa gerek. 

Albaraka

Seyahatnamesi

Sallanan motorda can simitlerinin denize düflmemesi için

yo¤un çaba sarfeden arkadafllar›m›zdan biri görünüyor (!)

Geziye kat›lan arkadafllar›m›z yemek yeme al›flkanl›¤›n›n çal›flma

performans›na etkilerini uygulamal› bir biçimde tart›fl›rk
en (!)

Sakarya-Karasu üzerinde motoru ve kaptan› dolaflt›rma özverisinde

bulunan arkadafllar›m›z toplu olarak görülüyor (!)

Sakarya/Karasu gezisinde eve dönmeye haz›rlan›rken

çektirdi¤imiz otobüs hat›ras› (!)

Rehberimiz Mazlum Bey’e gezi kafilesi olarak flehitlikleri

ve an›tlar› tan›t›rken (!)

Seyit onbafl› gibi yüzlerce kiloluk bombalar› kald›ramasakta

en az›ndan önünde bir hat›ra foto¤raf› çektirelim dedik

ÇANAKKALE HATIRASI

Çanakkale Gezisi Sakarya/Karasu Gezisi

Savafl›n en muazzam olaylar›n›n meydan geldi¤i bir bölgede

otobüse en fazla kaç kifli s›¤abilece¤imizin hesab›n› yaparken (!)
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Albaraka’da bir fotoğraf sanatçısı;

Adnan Büyükdeniz

— Foto¤raf›n hammaddesi
›fl›k ve zamand›r, denir. Foto¤ra-
f›n bu özelli¤inden yola ç›karak
foto¤raf denince sizde nas›l bir
tan›m olufluyor? Sizde ›fl›k ve za-
man nas›l yo¤ruluyor ve yorum-
lan›yor? 

Do¤ru. Asl›nda foto¤raf›n tan›-
m› için ›fl›¤› kullanma sanat› deni-

lebilir. Olay›n teknik k›sm›na bakar-
san›z nesnelerden yans›yan ›fl›¤›n
yine ›fl›¤a duyarl› bir
yüzey üzerine düflerek
iz b›rakmas› ve bunun
fiziksel ve de kimyasal
baz› süreçler sonucun-
da ortaya ç›kar›lmas›-
d›r. Fakat foto¤raf›n ta-
n›m› sözkonusu oldu¤unda genellik-
le foto¤rafik bir görüntünün ne tür
teknik süreçlerden geçerek meydana
getirildi¤inden ziyade o foto¤rafik gö-
rüntüye ne tür anlamlar yüklenildi¤i
ve sözkonusu görüntünün muhtemel
yorumlar› bende ön plana ç›k›yor.
Ortaya konulan ürün onu ortaya ko-
yan kiflinin yaflant›s›ndan, hislerin-
den ve duygular›ndan soyutlanamaz.
Böyle olunca da foto¤raf belli bir za-
man dilimindeki ›fl›k ve mekan›n in-
san›n duygular›yla flekillendiril-
mesidir, denilebilir. Foto¤rafik
görüntüler yaflad›¤›m›z ger-
çeklikleri aç›klay›c› bir ifllev
üstlenirler. ‹nsan›n kendisi ve
çevresinde var olana ulaflma-
eriflme çabas›nda belki bir
araç vazifesini icra ederler. Fakat su-
ret as›l olamayaca¤›ndan dolay› da
asl›nda bu insan›n gerçekli¤e kavufl-

ma özlemini dindirmekten öteye git-
mez. Ifl›k ve nesnenin bir araya geti-
rilmesine gelince, insan ‹ster istemez
zamandan soyutlanam›yor, içinde
bulunulan zaman nesneyi nas›l flekil-
lendiriyor ve yo¤uruyorsa siz bundan
birebir kopuk ve ba¤›ms›z bir foto¤-
raf elde edemiyorsunuz. Nesneyi siz
de¤il zaman flekillendiriyor. Geriye
size sadece foto¤raf makinas›n›n si-
ze sundu¤u birkaç imkanla varolan›

güzellefltirmek kal›yor. Yani
de¤iflime engel olam›-
yorsunuz.

— Foto¤raf makinas›n›n
vizöründen dünyaya bakt›¤›-
n›zda objektifinize tak›l›p

›fl›kla yo¤urdu¤unuz foto¤raflarda
amac›n›z gördüklerinizi mi, yoksa
görmek istediklerinizi mi ortaya
koymak?

Asl›nda insan›n gördükleriyle gör-
mek istedikleri birbirinden pek kopuk
de¤il. Genelde insan sokakta yürür-
ken görmek istediklerinden ziyade
görmek istemedikleriyle hafl›r neflir-
ken, flartlar› kendisi taraf›ndan haz›r-
lanan ve seçici davran›lan bir ortam-
da genellikle görmek istediklerine

objektifini yönlendiriyor. Objektif-
den filme yans›yan da
genelde çekilmek iste-
nen ve görülmek istenen
objelerden müteflekkil bir

yap› oluyor. Dünyaya vi-
zörle bak›fl›n›z ç›plak gözle bak›-

fl›n›zdan daha farkl›. Çünkü foto¤raf
makinas›n›n vizöründen dünyaya
bakt›¤›n›zda yaln›zca görmek iste-

Albaraka’da bir fotoğraf sanatçısı;

Adnan Büyükdeniz
RÖPORTAJ:  Ekrem fiahin

Dr. Adnan Büyükdeniz 1958’de Adana’da do¤du. Lise son s›n›f e¤itimini 1974-75 y›llar› aras›nda American Field Service bursu ile
Amerika’da tamamlad›. 1980 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1980-1982 y›llar› aras›nda ‹ngiltere’de
lisansüstü e¤itimini yapt›. London School of Economics’ten (Londra Üniversitesi) 1981 y›l›nda Ekonomi Diplomas›, 1982 y›l›nda da
Ekonomi Masteri derecesi elde etti. 1990 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi’nde Doktora çal›flmas›n› tamamlad›. Halen Ekonomi dal›nda
Doçentlik çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 
1982-1985 y›llar› aras›nda TÜS‹AD’da Ekonomik Araflt›rma Uzman› olarak görev yapt›. 1985 tarihinde girdi¤i Albaraka Türk’te
s›ras›yla Pazarlama Müdür Yard›mc›l›¤› (1985-1991), D›fl ‹fller Müdürlü¤ü (1991-1995) görevlerinde bulundu. Halen Albaraka Türk’te
Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görev yapmaktad›r. 
Dr. Büyükdeniz’in ekonomik konularda yay›nlanm›fl kitap, yaz› ve makaleleri bulunmaktad›r. “Türkiye’de Faiz Politikalar›” adl› kitab›
1991 y›l›nda yay›mlanm›fl, 1992 y›l›nda Milliyet Gazetesi taraf›ndan düzenlenen yar›flmada ekonomi Birincilik Ödülü kazanm›flt›r. Dr.
Büyükdeniz, ayn› zamanda Marmara Üniversitesi Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Yüksek Lisans Program›nda “Para Teorisi ve Politikas›”
ve “Uluslararas› ‹ktisat” gibi dersler vermektedir.
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diklerinize bak›fllar›n›z› yönlendiri-
yorsunuz. Fakat bu bak›fltan kas›t
sadece güzele ve kusursuzlu¤a ba-
k›fl de¤il. Yeri geliyor bu çarp›kl›¤a,
dengesizli¤e ve normal olmayana da
bir bak›fl olabiliyor. Bak›lacak objeyi
belirleyen de yine insan›n iç dünyas›.
Foto¤raf resim gibi yaln›zca bir gö-
rüntü de¤ildir. Foto¤raf gerçek olan›n
insan›n görmek istedi¤iyle yo¤rulma-
s› ve gerçeklikten kopmadan, kopa-
madan onun bir izi olarak ortaya ko-
nulmas›yla oluflur.

— Foto¤raflar›n›zda sanat kay-
g›s› ne derece var, gördüklerinizi
kendine özgü renklerle
yal›n bir flekilde mi fo-
to¤raflamak yoksa ken-
dinizden bir fleyler kat›p
süslemek mi size daha
yak›n?

Foto¤raf› asl›nda nerede
ve hangi amaçla kullan›laca¤›na gö-
re s›n›fland›rmal›y›z. Bu s›n›fland›r-
maya göre o foto¤raf›n estetik de¤er-
ler tafl›y›p tafl›mamas› gerekti¤ine
karar verebiliriz. Bugün belgesel ni-
telikli olan dokümanter foto¤raflar›n
veya bas›l› yay›nlar için yap›lan jour-
nal foto¤rafç›l›¤›n illa estetik de¤er-
lere sahip olarak çekilmesi gerekti¤i-
ni düflünmüyorum. Peki çekilemez
mi? Pekala çekilebilir ve bence çok
da güzel olur. Estetik de¤eri olan bel-
ge ve haber nitelikli foto¤raflarda
görmüyor de¤iliz. ‹nsan bilincinin ru-
hunun ve kiflili¤inin kat›ld›¤› her yap›t
sanatsal özellikler tafl›r.
Foto¤raf istenildi¤inde
bireysel müdahalelerle
ifllenebildi¤inden dolay›
sanatsal de¤erlere sahip
olabilmektedir. E¤er ben
çekti¤im foto¤rafla bir dü-
flünceyi, bir bak›fl aç›s›n›,
kendim ve çekti¤im obje
hakk›ndaki duygular›m› yans›tabili-
yorsam o foto¤raf sanatsal kriterleri
tafl›yor, demektir. Ve foto¤raf onu çe-
ken insan›n duygular›yla vizörden
gördü¤ümüz nesnelerin karfl›l›kl› et-
kileflimden baflka bir fley de de¤ildir.
Bu görüfllerden yola ç›karak nerede
ne zaman nas›l bir foto¤raf çekmek
gerekiyorsa o foto¤raf› çekmeye ça-
l›fl›yorum. Yoksa özellikle sanat ol-
sun diye de bir kayg›m yok. Tek ça-
bam belli güzellikleri ortaya koyup
onlar› paylaflabilmek. Öyle bir an ge-
liyor ki bir nesneyi hiçbir fley katma-
dan yal›n haliyle, güzelli¤iyle foto¤-

raflamak gerekirken öyle bir zaman
geliyor ki karfl›n›za ald›¤›n›z nesneyi
kendinizin belirledi¤i yeni flartlara uy-
durma gere¤i duyuyorsunuz.  

— Rolan Barthes “insanl›k ilk
kez foto¤raf sanat›yla beraber, ken-
disi hakk›nda flifresi olmayan bir
haberleflme yolu buldu” diyor. Siz-
ce de size ait duygu ve düflünceler
böyle yal›n ve net biçimde foto¤ra-
fa bakan göze direk ulaflabiliyor
mu, yoksa foto¤rafta fliir gibi belli
imgeler ve soyut anlat›mlar tafl›yor
mu/tafl›mal› m›? 

Ben foto¤raf›n flifresi olmayan bir
haberleflme yolu oldu¤unu
düflünmüyorum. Siz foto¤-
rafta görüleni görmek istedi-
¤iniz flekilde sunuma haz›r-
lad›¤›n›zdan ortaya konulan
foto¤raf çeken taraf›ndan

belli aç›klama ve aç›mlamalara
gerek duymaktad›r. Duyulmayaca¤›
san›lsada. Çünkü bir aç›klamaya ihti-
yaç duymayacak gibi gerçek durabil-
mektedir. Her foto¤rafç›n›n kulland›¤›
ortak anlat›m yollar›, belli imgeler,
simgeler, benzetmeler zaten vard›r.
Soyut anlat›mlar tafl›mal› m› sorusu-
na zannediyorum bir cevap oldu.
E¤er haber foto¤rafç›l›¤›ndan bah-
setmiyorsak görülenler görülmek is-
teneni anlatmakta yeterli olam›yor. 

— Foto¤rafla ilgili bir söz “za-
man›m›zda hiçbir sanat foto¤raf›

sanat› kadar kendimize, ai-
lemize, dostlar›m›za, sev-

gilimize yak›ndan bak-
mam›z› sa¤lam›yor” di-
yor. Foto¤raf›n insan
üzerinde gerçekten
böyle bir etkisi var m›?

‹nsan›n hayata bak›fl
aç›s›n› belirleyen yine hayat

içinde edindi¤i gözlüklerdir. Mesleki
kariyeri, hobileri hatta fobileri bile in-
san›n farkl› bir gözlük kazanmas›n›
hayata bir baflka aç›dan bakmas›n›
sa¤lar. Belki farketmeyiz ama bu her
gözlük insana hayatta daha önce
görmedi¤i göremedi¤i yeni fleyler
gösterir. Yan›n›zda foto¤raf makinas›
olmad›¤› zamanlarda bir çok görün-
tüyü gözlerinizle kareleyip bir kenara
att›¤›n›z› farkediyorsunuz. Ayr›nt›la-
r›n bütünü oluflturdu¤unu farkedip
ayr›nt›lara önem vermeyi ö¤reniyor
ve çevrenizde varolanlar›n daha ön-
ce hiç dikkat etmedi¤iniz yönlerini
gördükçe flafl›r›yorsunuz.
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FAHRETT‹N YAHfi‹
GENEL MÜDÜR
YARDIMCILI⁄INA
GET‹R‹LD‹

Fahrettin Yahfli 1 A¤us-
tos 1998 itibariyle Albara-
ka Türk Genel Müdür Yar-
d›mc›l›¤›’na getirildi. 1987
y›l›nda Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesini
bitiren Yahfli 1987-1996
y›llar› aras›nda Bankalar
Yeminli Murak›b› ve 1996-
1998 y›llar› aras›nda da
Egebank Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevinde bu-
lunmufltu.

ALBARAKA TÜRK
HAYIRLI YOLCULUKLAR
D‹LER

Outdoor (aç›khava)
reklâmlarda çal›flmalar›na
ve alan araflt›rmalar›na
devam eden Albaraka
Türk’ün bu çal›flmas› da
verimli bir flekilde sonuç-

land›. Her gün milyonlarca
insan›n ‹stanbulda toplu
tafl›ma araçlar›n› kulland›-
¤› düflünüldü¤ünde metro
ve benzeri tafl›ma araçlar›-
n›n önemi bir kez daha or-
taya ç›km›fl oluyor. Bu ça-
l›flman›n bir baflka özelli¤i
de tasar›m, grafik ve uygu-
lama çal›flmas›n›n tama-
men Albarakada Bas›n
Reklâm ve Halkla ‹liflkiler
bölümü içinde gereklefltiril-
mifl olmas›.

Yaz döneminde hafif
metroyla seyahat eden on-
binlerce ‹stanbullu metro
içlerini kaplayan “Albaraka
Türk Hay›rl› Yolculuklar Di-
ler” temennileriyle yolcu-
luklar›n› yapt›lar. 

‹GDAfi FATURALARI
ALBARAKA’DA

ALBARAKA TÜRK her
türlü bankac›l›k alan›nda
müflterisinin lay›k oldu¤u
kaliteli hizmeti verebilme-
nin ve müflteri ihtiyaçlar›n›
en iyi flekilde karfl›layabil-
menin yo¤un gayreti içeri-
sinde. Bu yaklafl›mla müfl-

terilerine sundu¤u hizmet
paketine yeni bir ürün da-
ha ekledi: Do¤algaz abo-
neleri ‹GDAfi faturalar›n›
art›k ALBARAKA TÜRK
flubelerine ödeyebilecek-
ler. 

ALBARAKA TÜRK'ün
‹stanbul'un de¤iflik bölge-
lerine da¤›lm›fl flubeleri,
bütün ‹GDAfi abonelerinin
fatura bedellerini tahsil et-
meye bafllad›lar. 

Ö¤le tatilinde de hiz-
metlerini sürdüren ALBA-
RAKA TÜRK, müflterileri-
ne yeni hizmetler sunma
çabalar›n› artt›rarak de-
vam edilece¤ini aç›klad›.

BAKIRKÖY fiUBES‹
YEN‹ YER‹NDE

Özel Finans Kurumlar›
içerisinde Türkiye geneline
yay›lm›fl 22 flubesiyle faiz-
siz bankac›l›¤›n öncülü¤ü-
nü yapan Albaraka Türk
Bak›rköylü müflterilerine
daha rahat ve daha h›zl›
bankac›l›k hizmetlerini gö-
türebilmek, gün geçtikçe
geliflen ve büyüyen Bak›r-
köy’ün ve Bak›rköylülerin
ihtiyaçlar›n› sorunsuz karfl›-
layabilmek amac›yla art›k

‹ncirli caddesindeki yeni ye-
rinde. Aç›l›fla Albaraka Türk
Genel Müdürü Sn. Osman
Akyüz’le beraber birim ve
flube müdürleri, ifl dünya-
s›ndan seçkin simalar kat›l-
d›. 06.07.1998 Pazartesi
günü saat 10.00'da baflla-
yan aç›l›fla gelen konuklar
yeni flube yerinin Bak›rköy-
lülere hay›rl› olmas› temen-
nisinde bulundular. 

98 BAHAR TURNUVASI
fiAMP‹YONU DIfi ‹fiLER

Albaraka Türk olarak,
Kurum çal›flanlar› aras›nda

Albaraka’dan

Haberler
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dostluk ve kaynaflmay› sa¤lamak
amac›yla her y›l düzenlenen futbol tur-
nuvas›nda 98 y›l› flampiyonu da belli
oldu. Albaraka Türk’ün bütün çal›flan-
lar›yla beraber Genel Müdür Yard›mc›-
lar› Ahmet Ertürk, Salim Alkan ve Dr.
Adnan Büyükdeniz ile flube ve birim
müdürlerinin de seyirci olarak kat›ld›k-
lar› heyecan dolu ve tempolu final ma-
ç›nda D›fl ‹fller tak›m› ‹dari ‹fller’i 2-0
yenerek bu y›l 8.’si düzenlenen Bahar
Turnuvas›n›n fiampiyonu oldu. Turnu-
vada fiampiyonluk kupas›n› alan D›fl
‹fller tak›m›ndan sonra ‹dari ‹fller ikinci-
lik, Muhasebe ise üçüncülük kürsüsü-

ne ç›kt›. Turnuva-
n›n en celtilmen

tak›m› plaketi-
ni Proje ta-
k›m› al›r-
ken, Tur-
n u v a n › n
Gol Krall›-

¤› unvan›-
na da ‹dari

‹fller tak›m›n-
dan Adem
Yamaç sa-
hip oldu. 

ALBARAKA KRED‹ KARTI HAZIR
Özel Finans Kurumlar› için henüz

çok yeni olan bireysel bankac›l›k hiz-
metleri ve onun önemli bir enstrüma-
n› olan kredi kart› ürün çal›flmalar›,
Genel Müdürlük çat›s› alt›nda Kredi
Kartlar› Merkezi taraf›ndan yürütülü-
yor. Faaliyetlerini fiubeler Müdürlü¤ü
bünyesinde sürdüren Kredi Kartlar›
Merkezi’nin sorumlulu¤unu, bu alan-
da deneyimli bir arkadafl›m›z olan
Orhan Coflar yürütüyor.

Art›k al›flverifllerinizde para tafl›-
mak yerine Albaraka Türk Visa kredi
kart› ile dünyan›n 220 ülkesinde mil-
yonlarca ma¤aza, market, otel, res-
taurant, tatil köyü, benzin istasyonu
ve 13 milyonu aflk›n iflyerinde nakit
para tafl›madan bir imzayla harcama
yapabiliyorsunuz. Albaraka Türk Vi-
sa kredi kart›yla yapt›¤›n›z al›flverifl-
lerin bedelini son ödeme tarihinde
ödedi¤iniz taktirde hiçbir ilave ücret
veya komisyon ödemenize gerek
kalm›yor. Borç ödemelerinizi Albara-
ka Türk flube a¤› veya muhabir ban-
ka flubeleri vas›tas›yla direk olarak
ya da dilerseniz otomatik ödeme ta-
limat› vererek flubeye gitmeden her
ay cari hesab›n›zdan ödenmesini
sa¤layabilirsiniz. Yapt›¤›n›z harca-
malar›n dökümü ve ödemeniz gere-
ken tutar› içeren detayl› hesap bildi-
rim cetveliniz (ekstreniz) her ay ad-
resinize Albaraka Türk taraf›ndan
gönderilirken Albaraka Türk’ün her-
hangi bir flubesine u¤rayarak ya da
telefon ederek de kredi kart› hesap
durumunuzla ilgili bilgileri kolayca
ö¤renebilirsiniz. Albaraka Türk Visa
Kredi Kart›n›zla ilgili her türlü bilgiyi
alabilece¤iniz Kredi Kartlar› Merkezi
Müflteri Hizmetleri Servisi yine hiz-
metinizde.

Albaraka Türk Visa Kredi Kart›
sahibi oldu¤unuzda dilerseniz 18 ya-
fl›ndan büyük yak›nlar›n›z için 3 adet
kadar ek kart talep edebiliyorsunuz.
Merkezimiz taraf›ndan faizsiz banka-
c›l›k prensipleri do¤rultusunda kulla-
n›ma sunulacak ve belirlenen limitler
dahilinde tüm dünyada nakit para ta-
fl›madan al›flverifl imkan› sa¤layan
Albaraka Türk Visa  Kredi Kart›na
sahip olabilmek için fiubelerimizden
birinde özel cari veya kat›l›m hesab›-
n›z olmas› yeterli.

ALBARAKA VOLEYBOL
fiAMP‹YONASI BAfiLADI

Kurum çal›flanlar›n›n yo¤un ifl
temposundan uzaklaflarak günün
stresinden kurtulmas›, çal›flanlar
aras›ndaki yard›mlaflma duygular›-
n›n geliflmesi, tak›m olma ruhunun
kazan›lmas› ve birimler aras› kay-
naflman›n sa¤lanmas› amac›yla Al-

baraka Türk taraf›ndan belli dö-
nemler içerisinde planlanarak ha-
yata geçirilen organizasyonlara bir
yenisi daha eklendi. 98 sonbaha-
r›nda düflünülen Albaraka Türk Vo-
leybol fiampiyonas›’n›n çal›flmalar›
tamamland›. 12 kiflilik tak›mlar ha-
linde Okmeydan› Cemal Kamac›
Spor Tesisleri’nde yap›lacak karfl›-
laflmalar sonunda dereceye giren
tak›mlarla organizasyonun en cen-
tilmen ve en skorer oyuncular› seçi-
lecek.

ADANA, BURSA VE ANTALYA’YA
RENK GELD‹

Aç›khava reklâm çal›flmalar›na
h›z veren Albaraka Türk Özel Finans
Kurumu daha önce ‹stanbul, ‹zmit,
Adapazar ›
ve ‹zmir’de
u y g u l a d › ¤ ›
posterpano
rek lâmlar la
renklendirdi¤i
illere yenileri-
ni ekledi.
Adana, Bur-
sa ve Antal-
ya ana cad-
delerini Al-
baraka Türk
“Faizsiz Ka-
zanç” yaz›l›
posterpano-
lar süslemeye
bafllad›. fiube ön-
lerinin, ana caddelerin ve flehir
merkezlerinin tercih edildi¤i panola-
r›n flubelerimizin bulundu¤u di¤er il-
lere konulma çal›flmalar› devam
ediyor.



Haberler
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Bizden HaberlerBizden Haberler
HOfiGELD‹N‹Z ‹fle Yeni Bafllayanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube
Fahrettin Yahfli Genel Md.Yrd.
Ömer Gözeci Merkez fiube
Levent Türkmen Merkez fiube
M.Celalettin Topsever D›fl ‹fller
Hüseyin Rag›p ‹mik D›fl ‹fller
Orhan Aslan D›fl ‹fller
Rafet Özkaya Karaköy fib.
Erkan Coflkun Kayseri fib.
Adem Örnek Samsun fib.
Sabri Gül Kad›köy fib.
Cem Özdemir Bak›rköy fib.

Ad› Soyad› Birim/fiube
Halil ‹brahim Bafler Bak›rköy fib.
Mehmet Ali Alemdar Siteler fib.
Ersel Bulut B.Pafla fib.
Bar›fl Kösten Teftifl Kurulu
Erdem Budur Teftifl Kurulu
Fatih Boz Teftifl Kurulu
Mustafa Lo¤o¤lu Teftifl Kurulu
Nihat Bulut Proje & Paz.
fiener Bakay Bilgi ‹fllem
Mesut Demir Bilgi ‹fllem
Kerim Özgür Yalç›n Bilgi ‹fllem

Ad› Soyad› Birim/fiube
‹brahim Murat Bozcu D›fl ‹fller
Adem Karakelle Mali ‹fller
Aykut Karagülmez Kredi Kartlar›
Nurullah Mücahito¤lu Proje & Paz.
Mahmut Dursuno¤lu Proje & Paz.
Mustafa Cerit Proje & Paz.
Ahmet Bulut Bilgi ‹fllem
Özhan Sevinç Bilgi ‹fllem
Musa Tiryaki ‹dari ‹fller
‹brahim K›l›ç Proje & Paz.
Mehmet Sevim D›fl ‹fller

BAfiARILAR Tayin ve Terfiler
Ad› Soyad› Yeni Birim/fiube Unvan›
Sebahattin Mican Bal›kesir fib. II. Müdür
Mücahit Sezer fiubeler Md. II. Müdür
Kemalettin Ye¤en Adana fib. II. Müdür
Adem Tafldelen Siteler fib. II. Müdür

Ad› Soyad› Yeni Birim/fiube Unvan›
Ahmet Koç Teftifl Kurulu Müfettifl Yrd.
‹brahim Ünal Samsun fib. fief Yrd.
Süleyman Oval› D›fl ‹fller Uzman Yrd.
Erdinç ‹flleyen Siteler fib. Memur

TEBR‹KLER Çocu¤u Olanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
M.S›dd›k Vatan Hukuk ‹flleri A.Ahmet
M.Yasin Aksaray Bal›kesir fib. M.Emin
fievket Çelik Bayrampafla fib. Furkan
Ünal Ünlü Merkez fiube Hatice Dilara
Fatih Genifl Bal›kesir fib. Mehmet Berk
Cemal Öztürk Merkez fiube Ali ‹mran
Nevzat Sa¤l›k Karaköy fib. A.Safa
Mehmet Güler ‹dari ‹fller O¤uzhan
Ahmet Ay Merkez fiube Büflra
Tevfik Baflkurt Merkez fiube Sena

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Mehmet Ali Verçin Proje & Paz. Leyla Zeynep
Sermet Arslan Adana fib. Asel Nur
Ahmet Ay›c› Gaziantep fib. Olcay
Süleyman Oval› D›fl ‹fller Teslime Zeynep
Sebahatin Akan Samsun fib. Rümeysa
Mehmet Ali Turhal Konya fib. Z.Betül
Hüseyin Kontafl Merkez fiube Hilal
Fikret Kars Kayseri fib. Fahrettin Yaflar
‹brahim Uzun Siteler fib. M.As›m

MUTLULUKLAR Evlenenler
Ad› Soyad› Birim/fiube
Ekrem fiahin ‹dari ‹fller
Zübeyir Çifçi ‹dari ‹fller
Emin H›zl› B.Pafla fib.

Ad› Soyad› Birim/fiube
Bünyamin ‹çenli Ankara fib.
Hanifi Bozda¤ Malatya fib.
Murat Çetinkaya D›fl ‹fller

Ad› Soyad› Birim/fiube
Yunus Ahlatç› Mali ‹fller
Atilla Demiröz Merkez fiube
M.Emin Çonkar Merkez fib.

VEFAT
Ad› Soyad› Birim/fiube Yak›nl›k Derecesi
Hakk› Ayd›n Karaköy fib. o¤lu ZAFER AYDIN
‹smail Kuz Konya fib. annesi MÜKERREM KUZ
‹zzet Akçay ‹zmir fib. annesi FAD‹ME AKÇAY
H.Serdar Altan Proje & Paz. babas› M.CAH‹T ALTAN
Metin Genç Mali ‹fller Md. babas› MAC‹T GENÇ
U¤ur Çapk›n Hukuk ‹fl.Md. annesi RUK‹YE ÇAPKIN
Sabri Seyito¤lu ‹dari ‹fller torunu ZEYNEP EK‹NC‹

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

GEÇM‹fi OLSUN

 

Kaza geçiren, Bak›rköy fiubesi’nden Murat Ereren
ve ‹zmit fiubesi’nden Necati Saral’a geçmifl olsun

der, en k›sa zamanda sa¤l›klar›na kavuflup
aram›za kat›lmalar›n› dileriz.



Bir Çizgi
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Mustafa Ayc›n



Kültür-Sanat

ALBARAKA TÜRK20

 

fiiir uçsuz bu-
caks›z bir okyanus-
tur, dersek; flairleri
de bu okyanusta
gemilerini yürü-
ten bir kaptana
benzetmek, san›-
r›m yanl›fl ol-
maz. Böyle
olunca flair bir
kaptan›n seyir
defteri de fliir-

lerden oluflan bir
defter olur herhalde.

Süleyman Çelik de böyle mi düflündü bile-
miyorum ama, yay›nlanan son fliir kitab›n›n ad›n›n
“Seyir Defteri” oldu¤unu görünce, bunlar geldi ak-
l›ma. 

Bu büyük fliir okyanusunda gemi filolar›na ön-
derlik eden kaptanlar kaptan› “kaptan-› derya” flair-
ler de olmal› elbette. Süleyman Çelik de bunun far-
k›nda. Kitaba ad olan ilk fliirinde flair kaptan-› der-
yalardan baz›lar›n› imliyerek, kendi kaptanl›¤›n›n
konumunu da “yerli yerine” oturtuyor.

ben senden arta kalan›m diyorum
bu flad›rvanda ben de y›kanmal›y›m
tafll›cal› yahya, fleyh galip
sinan hep bir rumuzdu rüyâlar›mda
bâki kalan
fuzulinin sesiydi kubbelerimde
Seyir Defteri Süleyman Çelik’in yay›nlanm›fl

üçüncü fliir kitab›. Di¤er ikisi: Sonra Sessizlik
(1990), Düfller ve Aynalar (1993).

Süleyman Çelik, Divan fiiiri, Tekke fiiiri, Halk fii-
iri demeden yerli olan tüm fliir damarlar›na, kendi
fliirinin k›lcal damarlar›n› eklemeyi baflarm›fl; ana
damar›n sesini, rengini, kokusunu, dokusunu cofl-
kulu bir üslupla günümüze aktarm›fl ender flairler-
den biridir. 

O, fliirle alg›lar hayat›, fliirle yaflar bir bak›ma: 
ben bir fliir avc›s›y›m
elini öptüm dedemin, fliir ald›m
güllerle çerçeveledim ak›l bahçemi
…
sevinçten fliir ç›kard›m, ac›dan da
ölümlerle tan›flt›m, do¤umlarla
…
bir flair hediye etmeliydim do¤du¤um kente
bir atlas çizmeliydim gönlümde (s.25)
fiiir, fliir olarak bir eylemdir, Süleyman Çelik’in

fliirinde:
parlad›
yeniden fliir
yürüdü
öz gö¤sünden halk›n›n
…
fli¤iir!
k›t’a dur!
Durur mu hiç fliir? (s.32)
Sineman›n, televizyonun yerini fliir alm›flt›r: 
haydi herkes yerini als›n
fliirimiz bafll›yor
…
fliirimiz sizi bir sinemada bulsun
filmimizin ad›n› melekler koysun
Seyir Defteri; hayat› ve kainat› fliir gözüyle

yeniden yorumlayan bir flairin kitab›. fiiir severlere
duyurulur. 

 

Mustafa Baydemir

Beyan Yay›nlar›, May›s 1998, ‹stanbul, 64 sh.
Tel: (0.212) 512 76 97

 

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

 

SOLDAN SA⁄A

 

1) Albaraka Türk’ün en son aç›lan flubesine ad›n› veren, kayma¤› ve höflmerim tatl›s›yla ünlü bir ilimiz -
Kal›n biçilmifl uzun tahta  2) Birliktelik anlatan bir ba¤laç - Kurutma dolab› - Sur  3) Ölmez, ölümsüz - Allah
taraf›ndan peygamberler arac›l›¤›yla insanlara ulaflt›r›lan mesaj  4) (Tersi) Kripton gaz›n›n simgesi - Geri
çevirme, geri verme  5) Sonsuza kadar anlam›na gelir - Bas›c›, bas›mc›, yay›mc›  6) K›saca kiloamper -
Fildifli K›y›s›’n›n baflkenti - Neodim elementinin simgesi  7) (Tersi) Yemek - Bir ba¤laç - Dünyaca ünlü
ozan›m›z (Yunus ………) - Belirti, emare, gösterge, iflaret  8) (Tersi) Lisan - Dar ve kal›nca tahta - Nikel
elementinin simgesi - Yasalarla belirlenmedi¤i halde halk›n kendili¤inden uydu¤u gelenek, âdet  9) Bir
mal›n fiyat›n› gösteren küçük kâ¤›t - E¤ilim anlam›nda, ekonomide baz› durumlar› aç›klarken kullan›lan
bir terim - Bir binek hayvan›  10) Bir erkek ad› - Bir bayan ad›  11) Kur’an surelerini oluflturan cümlelerden
her biri - Diyafram  12) Osman Bayraktar’›n denemelerinden oluflan kitab›n ad› - Deva, ilâç - Akdeniz
bölgesinde bodur a¤aç ve çal›lardan oluflan bitki örtüsü  13) Bir renk - Biricik - Kardefl kar›lar›ndan
herbirinin ötekine göre ad› - Eski bir tarihi anlat›rken kullan›lan bir edat  14) Pek hofl, istek uyand›r›r, çok
güzel - Amerikyum elementinin simgesi - Bir cetvel  15) Korunmak için birine ya da bir yere bir eflya
b›rakmak (‹ki kelime) - Hükümdarl›k sembolü olarak bafla giyilen, de¤erli tafllarla süslü bafll›k. 

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Albaraka Türk Genel Müdürlük binas›nda hizmet veren bir birim ad› (‹ki kelime) - Yard›m amac›yla
toplanan para  2) Kar›fl›k renkli - ‹lgilendiren, iliflkin, iliflik - Takip  3) Uzun bacakl›, uzun gagal› bir kufl -
‹nsanla insan, insanla eflya, insanla kâinat aras›ndaki her türlü iliflkileri düzenleyen, kayna¤› vahiy olan
sistem - Bir nota  4) Yanarda¤ ifrazat› - Bas›l› veya elyazmas› parça  5) Gübre, tezek - Eleme arac› - Para
tafl›maya yarayan küçük torba  6) Öbür dünya - Cüretkâr, düflüncesizce her ifle at›lan  7) Besin de¤eri
yüksek beyaz s›v› - Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk - Bir nota  8) Halk dilinde köpek - Güven
mektubu  9) Düfl görme - K›saca doktor - Mikroskop cam›  10) Bozma, soysuzlaflt›rma (‹ki kelime)  11)
Peygamberimizin vefat›ndan önce yapt›¤› hac, (……… Hacc›) - Ayak direme  12) Eski bir devlet - Kay›n
birader - Alman paras›n›n simgesi  13) Tafl veya mermerden oyma mezar - K›saca milattan önce - ‹ki fley
aras›ndaki ba¤, ba¤l›l›k  14) Dört Halife’den biri - Arkan›n z›dd› - Bir üzüm cinsi  15) Süleyman Çelik’in
en son yay›nlam›fl fliir kitab› (‹ki kelime) - Tok karfl›t›.

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.

“Seyir
Defteri”



ALBARAKA

 

hizmetinizde…

Albaraka Türk Visa Kredi Kart› ile dünyan›n 220 ülkesinde
milyonlarca ma¤aza, market, otel, restaurant, tatil köyü, benzin
istasyonu ve 13 milyonu aflk›n iflyerinde bir imzayla harcama

yapabilirsiniz.

Üstelik Albaraka Türk müflterisi olman›n ayr›cal›¤›yla.

Faizsiz Bankac›l›k prensipleri do¤rultusunda kullan›ma sunulan ve
tüm dünyada nakit para tafl›madan al›fl-verifl imkân› sa¤layan

Visa Kredi Kart› flimdi, Albaraka Türk müflterisi 
olman›n avantajlar›yla hizmetinizde…

ALBARAKA TÜRK
“Faizsiz Kazanç”



Karaköy fiubesi (0212) 252 56 87
Bak›rköy fiubesi (0212) 542 02 22
Bayrampafla fiubesi (0212) 612 52 20
Fatih fiubesi (0212) 635 48 96
Kad›köy fiubesi (0216) 414 31 63
Ümraniye fiubesi (0216) 443 66 35
Ankara fiubesi (0312) 431 02 10

Siteler fiubesi (0312) 353 49 50
‹zmir fiubesi (0232) 441 21 61
Bursa fiubesi (0224) 220 97 60
Konya fiubesi (0332) 350 19 77
Kayseri fiubesi (0352) 222 81 85
Adana fiubesi (0322) 363 11 00
Gaziantep fiubesi (0342) 230 91 68

Samsun fiubesi (0362) 435 10 92
Malatya fiubesi (0422) 326 04 20
K.Marafl fiubesi (0344) 225 49 26
‹zmit fiubesi (0262) 323 37 72
Adapazar› fiubesi (0264) 277 91 41
Antalya fiubesi (0242) 247 46 12
Bal›kesir fiubesi (0266) 243 73 33

ALBARAKA’da 1. çözümün alternatifi
ALBARAKA’n›n 2. çözüm yoludur

ALBARAKA TÜRK

 

“Faizsiz Kazanç”
Genel Müdürlük & Merkez fiube   (0.212) 274 99 00

1. Üretim Deste¤i
Hammadde veya mamul ihtiyaçlar›n›zda

veya makina-techizat al›m›nda finansman

güçlü¤ü çekmeyin. Albaraka’n›n düflük

maliyetli Fon Kulland›rma hizmetinden

yararlan›p üretim deste¤i al›n, daha çok

kazan›n…

2. Albaraka Leasing
Fabrikadan içindeki makina-techizata, gemiden

uça¤a kadar bir çok konuda Albaraka Leasing’den

yararlanman›n ayr›cal›¤›n› yaflay›n. Albaraka

Leasing’in kolayl›klar› sizi bekliyor. 

Unutmay›n;

Albaraka’da birinci çözüm yolunun alternatifi,

Albaraka’daki ikinci çözüm yoludur.


