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ce platformlar›n›n maruz kald›¤› bir
durumu bizim de yaflad›¤›m›z› söy-
lemeden geçemeyece¤iz: suskun-
luk, tepkisizlik, yank›s›zl›k. 

Toplum olarak maalesef bir
elefltiri ve tart›flma gelene¤inden
mahrumuz. Ya da gelene¤imizin bu
taraf›n› nedense ihmal etmifliz. Bu
ihmal de, düflüncede ve teoride

bafllay›p uygulamay›
da fena halde etkile-
yen bir yoksulluk ve
donukluk hali üretmi-
fle benziyor. 

Bereket yaz› aile-
si olarak herkesi bu
‘hal’i terketmeye ça-
¤›r›yoruz: Konufla-
l›m, tart›flal›m. Öne-
rilerinizi ve elefltirile-
rinizi bize yaz›n.
Bunlar do¤rudan Be-

reket ile ilgili olabilece¤i gibi Bere-
ket’te ele al›nan konularla da ilgili
olabilir. 

Tart›flmay› say›n Osman Ak-
yüz’ün yaz›s›ndaki davete uyarak
bafllatmaya ne dersiniz?

Selam ve sayg›lar›m›zla.

 

Ahmet Ertürk
Genel Yay›n Yönetmeni
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Sevgili dostlar,
Bereket’in yeni bir say›s›yla
daha karfl›n›zda olmaktan

mutluluk duyuyoruz.
Bu mutlulu¤u ifade etmek bu de-

fa bize k›smet oldu. Biliyorum, ço-
¤unuz Editörümüz Ekrem fiahin’in
sayfas›n› iflgal etmek de nereden
ç›kt› diyeceksiniz. Cevab›m›z haz›r:
Bereket’in ‘rating’i
yükseldikçe bundan
pay alma iste¤i de
artar. “Peki bu iste¤i
nas›l uygulayabildi-
niz?” derseniz ona
da “‹kna yoluyla!” di-
ye cevap veririm. 

fiaka bir yana,
gerçekten de Bere-
ket, olmas› gerekti-
¤i gibi ‘irtifa kazana-
rak’ ilerliyor. “Olma-
s› gerekti¤i gibi” diyorum, çünkü Al-
baraka Türk hiç bir ticari kuruluflta
olmayacak kadar çok düflünce ve
sanat erbab›n› bünyesinde bar›n-
d›rmakta. Bereket olarak henüz bu
zengin potansiyelden yeterince ya-
rarland›¤›m›z› söyleyemesek de Al-
baraka’n›n sektöründe öncü olma-
s›n›n ve toplumda ‘güçlü ve güveni-
lir bir müessese’ olarak bilinmesi-
nin gerisinde yatan faktörlerden bi-
rinin de bu ufuk ve düflünce zen-
ginli¤i oldu¤unu söyleyebilirim. 

Ancak Türkiye’de bütün düflün-
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Globalleflen Dünyada

Yeni Yaklafl›mlar

Özel Finans Kurumlar›n›n Türk ekonomisine ve dolay›s›yla Türk top-
lumuna müsbet katk›lar konusunda bugüne kadar çok fley yaz›ld›,
söylendi. Bu sayfalarda da müteaddit defalar bu konuya de¤inildi.
Özel Finans Kurumlar›na yönelik iddia ve ithamlar›n haks›zl›¤›n› ve
yersizli¤ini anlatmaya çal›fl›rken bu kurulufllar›n Türkiye’de üretimin,
yat›r›mlar›n ve ticari faaliyetlerin finansman›na olan do¤rudan katk›s›-
n› dile getirdik. Toplumun belli kesiminde cari olan ve k›smen bilgisiz-
likten, k›smen de peflin hükümlülükten kaynaklanan olumsuz kanaat-
leri düzeltmeye yönelik bu çabalar›m›z›n tümünde geçerli olan ortak
özellik, meseleye toplumun ve genel ekonominin menfaatleri aç›s›n-
dan bak›lm›fl olmas›yd›.

S‹STEM’‹N VAZGEÇ‹LMEZL‹⁄‹ 
Bu defa konunun baflka bir veçhesini ele almak istiyoruz. O da flu-

dur: Faizsiz finans kurulufllar›n›n ekonomiye sa¤lad›¤› yararlar,
yaln›zca bu kurulufllar›n ortaklar›n›n ve yöneticilerinin flahsi fedakar-
l›klar›n›n ve bireysel tercihlerinin bir sonucu de¤il, do¤rudan bu ku-
rumlar›n benimsedi¤i sistemin bir gere¤idir. K›sacas› as›l vurgulan-
mas› gereken husus, faizsiz finansman sisteminin, bir sistem olarak
ekonomi için tafl›d›¤› yüksek vazgeçilmezlik özelli¤idir.

Sözü sistemin kendisine, anlam ve önemine getirdi¤imizde ise me-
selenin bugüne kadar üzerinde fazla durmad›¤›m›z bir boyutu

öne ç›kmaktad›r. O da, faizsiz finansman sisteminin (Türki-
ye’de uygulanan flekliyle) içinde yaflad›¤›m›z ekonomik

flartlardaki uygulama kabiliyetinin ve bu aç›dan göster-
di¤i üstünlüklerin ve zay›fl›klar›n tart›fl›lmas›d›r.

YEN‹ fiARTLAR
Sistemin baz› özelliklerinin, onbefl y›la yaklaflan

bir uygulama döneminden sonra, gerek Türkiye
flartlar›nda gerekse teorik taraf›yla tart›fl›lmas›n›n

vaktinin geldi¤ine inan›yoruz. Uygulamac›larla teoris-

Yeni fiartlar,

Yeni Yaklafl›mlar
Bize göre, tart›flman›n hareket noktas›n›, modern ekonomideki çeflitlili¤i, ortaya ç›kan yeni ihtiyaç ve müesseseleri

ve de¤iflen flartlar›n taraflar›n davran›fl kal›plar›nda meydana getirdi¤i de¤iflmeleri de gözönüne alarak sistemin

tan›m›n›n yeniden yap›lmas›, flartlar›n›n ve unsurlar›n›n yeniden belirlenmesi teflkil etmelidir. 

Osman Akyüz
ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ
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yenlerin elbirli¤iyle ve olabildi¤ince genifl bir çerçe-
ve içinde yürütülmesi gereken tart›flman›n, öncelik-
le sistemin istismara ve kötü kullan›ma aç›k yanlar›
üzerinde yo¤unlaflmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.

Sistemin, Türkiye gibi, kronik enflasyon ortam›n-
da yaflayan ve ekonomik krizlerin s›k s›k mikro ve
makro düzeyde bütün dengeleri bozdu¤u bir ülkede
karfl›laflt›¤› en ciddi problemlerden biri, fon kulla-
n›mlar›ndan do¤an alacaklar›n vadesinde ödenme-
mesi halinde meydana gelen kay›plar›n karfl›lan›p
karfl›lanamayaca¤› ya da nas›l karfl›lanabilece¤i
konusudur.

Özel Finans Kurumlar›n›n Türkiye’deki uygula-
mas›n›n da temelini teflkil eden yorum ve anlay›fl
tarz›, bilindi¤i gibi, sistemin finansman boyutunu ih-
mal eden ve tarihsel prati¤in oluflturdu¤u ticaret
usullerini sisteme
adapte etmeyi tercih
eden bir tarzd›r. Siste-
min iflleyifl detaylar›
da, bu ticari usullerin
s›n›rlamalar› içinde
oluflturulmufltur. “Faiz-
siz finans kurulufllar›-
n›n klasik bankalardan
fark›, onlar›n ticaret
yap›yor olmas›d›r”
fleklindeki kanaat de,
bu yorum ve anlay›fl tarz›n›n prati¤e yans›yan bir
ürünüdür. Sistemin özü olan faizsizli¤i vurgulamaya
hizmet etmesi aç›s›ndan bafllang›çta faydal› görül-
müfl olan bu tan›mlama, yap›lan iflin ‘finansman’
özelli¤ini yeterince yans›tmad›¤› için uygulamada
muhtelif zorluklara kap› açm›flt›r. Biraz önce de¤in-
di¤imiz ‘geç ödemelerde tak›n›lacak hareket tarz›’
konusundaki belirsizlik de, bu eksik tan›mlaman›n
bir ürünüdür.

YEN‹ YAKLAfiIM ‹HT‹YACI
Önce flu hususu tesbit etmekte fayda var. Faiz-

siz finans kurumlar›, tasarruf sahiplerinden emek-
sermaye ortakl›¤› (mudaraba) modeliyle toplad›k-
lar› fonlar› ifladamlar›na, sanayici ve tüccara kul-
land›rmakta, yani esas olarak tasarruf sahipleriyle
fon kullan›c›lar› aras›nda bir arac›l›k ve transfer

fonksiyonu ifa etmektedirler. Üretim deste¤i (mura-
baha) ve leasing (finansal kiralama) yöntemleriyle
fon kulland›rmada müflteri, belli bir mebla¤› (mal
bedeli art› kar) belli bir vadede geri ödeme yüküm-
lülü¤ü alt›na girmektedir. Bu bedelin vadesinde
ödenmemesi halinde bir taraf (alacakl›, yani Özel
Finans Kurumuna fon yat›ran tasarruf sahipleri) za-
rara u¤ramakta, di¤er taraf (borçlu, yani Özel Fi-
nans Kurumundan fon kullanan müflteriler) ise bu
gecikmeden dolayl› ya da do¤rudan bir menfaat
sa¤lamaktad›r. 

Kurumumuz uygulamas›, bugüne kadar, ‘faizden
kaç›nma’ ilkesinin bu tür durumlarda meydana ge-
len kay›plar›n telafi edilmemesini (geç ödemelerde
herhangi bir fark al›nmamas›n›) gerektirdi¤i anlay›-
fl›n› esas kabul etmifltir. Ancak, onbefl y›la yaklaflan

zengin bir tecrübe bi-
rikimini ve dünyan›n
muhtelif yerlerindeki
teori ve uygulama çe-
flitlili¤ini de gözönün-
de bulundurarak bu-
gün diyoruz ki, bu me-
selenin ilim adamlar›-
m›z ve ilgili kamuoyu
taraf›ndan derinleme-
sine tart›fl›lmas›n›n
art›k vakti gelmifltir.

Bize göre, tart›flman›n hareket noktas›n›, mo-
dern ekonomideki çeflitlili¤i, ortaya ç›kan yeni ihti-
yaç ve müesseseleri ve de¤iflen flartlar›n taraflar›n
davran›fl kal›plar›nda meydana getirdi¤i de¤iflmele-
ri de gözönüne alarak sistemin tan›m›n›n yeniden
yap›lmas›, flartlar›n›n ve unsurlar›n›n yeniden belir-
lenmesi teflkil etmelidir. Ekonomistlerin de katk›s›n›
gerektiren böyle bir çal›flma, borcunu vadesinde
ödemeyen borçlunun alacakl›ya verdi¤i zarar›n te-
lafisinin faiz kapsam›na girip girmedi¤ini de günde-
minin bafl›na almak zorundad›r.

Bizim görevimiz, tasarruf sahiplerini, fon kullan-
ma müflterilerini, ekonomistleri ve ilim adamlar›n›,
yani konunun bütün taraflar›n› yukar›da ana hatla-
r›yla ortaya koydu¤umuz sistem ve uygulama tarz›
üzerinde düflünmeye ve fikir üretmeye davet et-
mektir. 
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Bir Öneri

B‹R ÖNER‹

21. Asr› karfl›lamaya haz›rlan›yor

Dünya… Basit bir takvim dönemeci

olman›n ötesinde anlam› var

2000’in. Kan›mca san›lan›n d›fl›nda,

bu, tüm Dünya için öncelikle kültür

ad›na kendini gözden geçirme anla-

m› tafl›yor... Zaten teknolojik ve bi-

limsel geliflmenin bir takvime göre

ayarlanmas› elbette ki mümkün de-

¤il. Kuflkusuz temenni amac› da içe-

ren kan›m›z, as›l ve anlaml› karfl›la-

ma, baflta insan hak ve hürriyetleri

olmak üzere demokrat ve özgür bir

dünyaya yönelifl ad›na deklarasyon-

lar›n yo¤unlaflaca¤› ve bunun etkili

olaca¤› etkinlikler de beklemektedir.

Yoksa parlak renkli görüntülü balo ve

havai fifleklerin karfl›layaca¤› 21.

as›r bundan hiç memnun olmaya-

cak, bunu sevmeyecektir. 

Tüm ÖFK’lar ya da Albaraka Türk

bir kampanya bafllatsa… Medyay›

kullansa, interneti kullansa ve bu

karfl›laman›n anlay›fl›n› da Dünya öl-

çe¤inde uygulamas›n› da etkilese...

Örnek mi; kutlamalara harcanacak

kal›c› hiçbir yarar› olmayacak mas-

raflar;

– Yoksul ve mazlum ülke halklar›-

na yard›ma dönüfltürülse, 

– Çocuklar ve büyükler için kitaba

dönüfltürülse, 

– Sa¤l›k organizasyonlar›na har-

cansa,

– Bir as›r sürecek, insan yarar›na

kal›c› kurulufllar tesisi için har-

cansa... 

Albaraka buna öncülük etmeli, bu

projeyi, düflünceyi hayata geçirme-

li… Bunu önemsemeli, bu proje Tür-

kiye’ye, Dünya’ya, insanl›¤a ve Alba-

raka’ya çok önemli yararlar sa¤laya-

cakt›r. Binas›na asaca¤› bir pankart-

la bunu hemen bafllatmal› Albaraka.

Bir Dünya flirketi olmas› ve Dünyaca

bilinmesi sebebiyle bu öncülük Alba-

raka’ya yak›flmaktad›r. 

ÖFK’LAR VE Y‹NE 2000

15 y›la yaklaflan bir geçmifl. Tüm

peflin hüküm ve yarg›lara karfl›n gü-

venli bir sektör. Finans sektöründe

bankalara rakip de¤il, ancak ciddi bir

renk, rekabet ö¤esi, do¤rusu mevcut

paylar› ile ancak bir itici güç… Ciddi

bir güven sorunu yaflatmad› geçmifl

döneminde ÖFK’lar Türkiye’ye… Bu

da mühim… 

Kendilerini yeterince anlatamad›-

lar ÖFK’lar. Ya da bir çok kurum gibi

yetersiz ve kalitesiz siyasetin gölge-

sinden üstelik gereksiz rahats›z oldu-

lar, belki de zarar gördüler… Dünya-

2000 Dönemeci, ÖFK’lar ve

Bir Öneri
Tüm ÖFK’lar ya da Albaraka Türk bir kampanya bafllatsa. Medyay› kullansa, interneti kullansa ve bu

karfl›laman›n anlay›fl›n› da Dünya ölçe¤inde uygulamas›n› da etkilese... Örnek mi; kutlamalara harcanacak

kal›c› hiçbir yarar› olmayacak masraflar, Yoksul ve mazlum ülke halklar›na yard›ma dönüfltürülse, Çocuklar ve

büyükler için kitaba dönüfltürülse, Sa¤l›k organizasyonlar›na harcansa.

‹lhan ‹mik*
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n›n geliflmifl ülkeleri dahil tüm dünya-

da giderek yayg›nlaflan faizsiz esas-

ta finansman yöntemini bir ekonomik

tercih olarak kullan›rken finans sek-

törünün d›fl›nda kalan önemli ve dur-

gun bir potansiyeli ekonomiye katt›-

lar… Ancak bunun yarar›

ve anlam›n› yeterince ve

do¤ru anlatamad›klar›n›

söylersek haks›zl›k etmifl

say›lmay›z san›r›m

ÖFK’lara. 

Ya Devlet, evet Dev-

let de yasalarla, ekono-

mik yararlar› sosyal ya-

rarlar› öngörülerek uygu-

lamaya geçirilen bu ku-

rumlarla ilgili olarak çok

daha fazlas›n› yapmal›yd›. Gerçek-

ten de do¤rudan ve dolayl› olarak si-

yasi etkilenmeler d›fl›nda ülke kal-

k›nmas› ekonomik ve sosyal yararla-

r› aç›k, büyük ve yararl› bir potansi-

yeli sadece s›radan denetleme ve ta-

kip d›fl›nda bilimsel amaçl› inceleme-

ler yapmal› ve yönlendirmeliydi.

Devletin gerçekten de temelde ban-

kalarla benzeflmeyen ve sa¤lad›¤› fi-

nansman kesinlikle ve do¤rudan

ekonomiye mal finansman› olarak gi-

ren, girmesi gereken faizsiz sistem

olarak ifade edilecek ÖFK’lar çal›fl-

ma esaslar›, bazen tümüyle banka-

c›l›k sistemi ile karfl›laflt›r›larak hak-

s›z sonuçlara var›ld›. Bazen de aksi

oldu. Oysaki mevcut yasal düzenle-

meleri asl›nda ÖFK’lar› do¤ru teflhis

etmiflti. Farkl› esasta çal›flmas›na

karfl›n ço¤u bankac›l›k faaliyetlerini

de gerçeklefltiren bu kurumlar›n ban-

kalarla benzeflen ve farkl›l›k göste-

ren faaliyet ve uygulamalar›n›n do¤-

ru teflhisi ve uygulama kurallar›n›n

buna uygun ve bilimsel flekilde tesbi-

ti flartt›r. 

Önyarg›s›z do¤ru tan›m ve tefl-

his, ÖFK’lara daha huzurlu bir çal›fl-

ma ortam› yarataca¤› gibi, ülke kal-

k›nmas›na, istihdam imkan›na, insa-

n›m›z›n refah›na ve vergi gelirlerinin

art›fl›na kadar genifl çapl› yararlar

sa¤l›yacakt›r.

YA ÖFK’LAR

En büyük görev

ÖFK’lara düflmektedir. 

ÖFK’lar kamu oyuna

kendilerini yak›ndan ta-

n›tacak programlar› sü-

ratle düzenlemelidir. Ha-

yat›nda ÖFK kap›s›ndan

girmemifl kifli, kurum ve

kurulufllar bile burada

ne yap›ld›¤›n› bilmeli. 

Kurulufl ve organi-

zasyon dönemini geride

b›rakan, art›k erginlik

dönemine geçmesi gereken ÖFK’la-

r›n as›l yapmas› gereken husus, Tür-

kiye için bir yandan özen ve güven

müessesesi, di¤er yandan tacir s›fa-

t›n›n sa¤lad›¤› imkan ve sorumluluk

›fl›¤›nda yeni projeler üretmeleri ve

bunlar› hayata geçirmele-

ridir. Al›fl›lm›fl, kolay mal

al›m ve sat›m› uygulama-

s›n›n yan›s›ra ÖFK’lar,

zengin, dolu ve hayat›n

reel ihtiyaçlar›na cevap

veren projeleri süratle

üretmelidirler. Günümü-

zün girift ekonomik ve

sosyal hayat› bu konuda

bitip tükenmez bir alan

sunmaktad›r bizlere. Kim

dolduracak bu alan› ve müflahhas

projeler olarak ÖFK’lara sunacak…

Rekabetin ac›mas›zl›¤› ve baz› di¤er

hususlar›n çal›flmay› kolaylaflt›rma-

d›¤› da dikkate al›nd›¤›nda günlük

çal›flma ortam› içerisinde Kurum ça-

l›flanlar›n›n orijinal projeler üreteme-

mesinin do¤all›¤› sebebiyle, bu ku-

rumlar uzman ve ehil çal›flma grupla-

r› oluflturmal›d›r. 

Günümüz dünyas›nda önemli ku-

rulufllar›n içinde yaflad›klar› çevreye

karfl› tüm sorumluluklar›n›n bizatihi

faaliyet alanlar› ile s›n›rl› olmad›¤›,

bunun d›fl›nda “sosyal” içerikli yü-

kümlülüklerinin de bulundu¤u bilinen

bir gerçektir. Bu alanlara harcanacak

finansman ve verilecek u¤rafl›lar bir

lüksü de¤il art›k bir borcu ifade et-

mektedir. Ödenen borç taraflar›n hu-

zuru için önemli bir gereksinimdir.

Türkiye’nin yurt içi ve d›fl›nda tan›t›-

m›ndan, sa¤l›k sorunlar›na ve kültü-

rün yayg›nlaflt›r›lmas›na kadar say›-

s›z alan ÖFK’lar için yabanc› alanlar

olamaz, say›lmamal›d›r da. 

21. as›r Türkiye’de ÖFK’lardan

güzel bir karfl›lama bekliyor. 
* Hukuk Dan›flman›
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Globalleflen Dünyada

Endeksi

K
onuya girmeden önce baz› te-
rimleri tan›yal›m: Borsa, En-
deks, Dow Jones. Sonra da

DJIM Indexini ele alal›m. 

A. Tan›mlar
Borsa, bizdeki “piyasa” veya “pa-

zar yeri”ne  eski Roma ‹mparatorlu-
¤undan beri verilen isimdir. Her türlü
mal›n ve hizmetin birlikte veya ayr›
ayr› al›n›p sat›ld›¤› mekânlara denir.
Ça¤›m›zda hisse sene-
di, tahvil gibi de¤erli-
ka¤›tlar›n al›n›p sat›ld›-
¤› kendine özgü piya-
saya Menkul K›ymetler
Borsas› denir. Ülkemiz-
de, ‹stanbul’da faaliyet
gösteren menkul k›y-
metler borsas› (‹MKB)
henüz uluslararas› ba-
z› kriterlere tam uyum
sa¤lamad›¤› için halen
hiçbir Türk flirketi her-
hangi bir bat›l› borsaya
kote (kay›t) edileme-
mifltir. Tabi, Dow Jones ölçekler aile-
sine de al›namam›flt›r. 

Endeks, genel anlamda “öl-
çü”dür. Borsa ile ba¤lant›l› olan yö-
nü, al›n›p sat›lan de¤erli-ka¤›tlar›n
baz› performanslar›n› ölçebilmesidir.
Ancak, borsac›lar›n günlük konufl-
mada “sepet” anlam›nda kulland›¤›
da bilinir. 

Sepete kabul edilen veya ç›kar›-
lan flirketleri Endeksten sorumlu ku-
ruluflun teknik uzmanlar heyeti belir-
ler. Y›l›n üçer ayl›k dönemleri (çey-
rekleri) sonunda bu çal›flma yap›l›r. 

Dow Jones, belirli baz› kriterleri
göz önüne alarak dünya yüzündeki

belli bafll› bütün flirketlerin perfor-
manslar›n› izleyen ve bu bilgileri sa-
tarak para kazanan bir kuruluflun ti-
caret ünvan›d›r. ABD’nin New Jersey
eyaleti Ticaret Sicilinde kay›tl› bulu-
nan Dow Jones & Company’nin esas
faaliyet konusu ekonomik ölçütlere
görü dünyadaki tüm global flirketleri
derecelendirmek (raiting) ve baz› öl-
çekler (indexation) oluflturmakt›r. 

Bat› dünyas›nda Dow Jones ben-

zeri baflka ölçekler de vard›r. Örne-
¤in Japonlar›n N‹KKE‹ endeksi, ‹ngi-
liz FTSE (Financial Times Stock
Exchange), Alman DAX, Frans›z
CAC endeksleri çok bilinen ölçme
sistemlerinin k›sa kodlar›d›r. Dow Jo-
nes gibi bunlar da binlerce yerel (mil-
li) flirket aras›ndan kendi kriterlerine
göre seçilmifl yüzlercesinin çeflitli
performanslar› ve hisse senetlerinin
tart›l› piyasa de¤erlerini gösterir.

B. Dow Jones Ölçekleri
Dow Jones & Company taraf›n-

dan gelifltirilen ölçekler ailesinde ha-
len 2800 dolay›nda global flirket var-

d›r. Bunlar 122 de¤iflik sanayi kolun-
da faaliyet göstermekte olup 34 ülke-
de kay›tl› olan flirketlerdir. Dow Jo-
nes Gurubu yan faaliyet olarak gün-
lük The Wall Street Journal gazetesi-
ni ve haftal›k baz› ekonomi dergileri-
ni ç›kart›r; CNBC televizyonuna or-
takt›r. 

DJ Endekslerinin Temel
Özellikleri:

 

◆ Dow Jones endeks-
leri uluslararas› bir yat›-
r›mc›n›n dolays›z yat›r›m
yapabilmesine aç›k im-
kan veren ülkeler ve flir-
ketlerin menkul k›ymetleri
ile ilgilenir.

◆ Sabit getirili veya
tercihli/ayr›cal›kl› hisse
senetleri Dow Jones’un
ilgi alan› d›fl›ndad›r.

◆ Yat›r›m fonlar›, ka-
pal›-uçlu fonlar›n senetle-
ri, mevduat sertifikalar›
vbg ile ilgilenmez.

◆ %25 veya fazlas› kamu kurum-
lar› veya aile bireylerince kontrol edi-
len flirketlerin senetleriyle ilgilenmez.

◆ Al›m-sat›m› güçlefltirilmifl veya
yasal takibe al›nm›fl senetlerle ilgi-
lenmez.

DJ ölçekleriyle izlenen global flir-
ket senetlerinin tart›l› piyasa de¤eri
halen 20,5 trilyon Dolar kadard›r.

 

Tart›l› De¤er [market capitalization] =
senedin piyasa de¤eri x piyasadaki
senet adedi.

DJIM Endeksinin hesaplan›fl›nda
“Laspeyres” formulü kullan›l›yor ve
“da¤›t›lmayan temettü” dikkate al›n-
m›yor. 

Dow Jones

Endeksi
Bat› dünyas› ‹slam ülkelerindeki fonlar› borsalara çekme formülünü keflfetti:

DJIM Index. fiimdilik 7,4 Trilyon Dolar ifl hacmine ulaflan bu piyasan›n endeksi
giderek yükselen bir trend çiziyor (40 ayda %92, son 12 ayda %17 net art›fl).B. Cemal Rodoplu*
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C. DJIM Endeksi
Dow Jones Islamic Market

(DJIM) Index, dünya çap›nda seçil-
mifl 600 adet flirketin oluflturdu¤u
çok özel bir sepetin ölçü biriminin is-
midir. Dow Jones ‹slami Piyasa En-
deksine al›nm›fl olan bu 600 flirketin
%70’i (282 tanesi) Amerika k›tas›n-
da, %20’si (141 adet) Avrupa- As-
ya’da %10’u ise Asya-Pasifik bölge-
sinde (Japonya, vbg) kay›tl› flirketler-
dir. Bunlar›n sektörel da¤›l›m›na ba-
k›nca %31 oran›nda tüketime dayal›,
%25 teknolojiye, %11 enerjiye daya-
l› oldu¤u görülür. Bahsedilen co¤rafi
ve sektörel da¤›l›m, 600 flirket ortaya
ç›kt›ktan sonra görülen bir da¤›l›m-
d›r. Yaklafl›k 33 ülkeye da¤›lm›fl bu-
lunmaktad›r. 

31.12.1995 tarihinde yap›lan bir
tesbit sonucu oluflan bu 600 flirket
sonsuza dek bu sepette kalmaz.
Hangisinin endeks d›fl› kalaca¤›, her
3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Ara-
l›k) gözden geçirilir. Y›lda 4 kez revi-
ze edilen bu sepete al›nabilmek için
flirketlerde aranan genel ve özel
flartlar (kriterler) afla¤›da say›lm›flt›r:

I. Genel fiartlar:
1. Dow Jones endeksler gurubu-

na girebilmek için gereken temel
flartlar› haiz olmak. (Örne¤in en az
%75’i halka aç›k olmak, vbg.)

2. ‹slam’›n yasaklad›¤› faaliyet
alanlar›nda ifltigal etmemek.

II. Özel fiartlar (DJIM’a özgü
teknik flartlar):

1. fiirket bilançolar›ndaki “borç-
lar” toplam›n›n “aktif” toplam›na ora-
n›n›n en çok %33 olmas›.
[Toplam Borç = K›sa vadeli borç +
Uzun vadeli borç + Uzun vadeli bor-
cun cari döneme isabet eden k›sm›.]

2. fiirket alacaklar›n›n “aktif” top-
lam›na oran›n›n ençok %47 olmas›
[Alacaklar= Carî dönem alacaklar› +
Uzun vadeli alacaklar.]

3. fiirketin “faaliyet gelirleri” içeri-
sindeki “faaliyet-d›fl› faiz geliri”nin en
çok %9 oran›nda olmas›.

Bu flartlar› kim belirliyor ve kim
izliyor?

Bu sorunun cevab›n› biz de res-
men fiubat 1999’da ö¤renebildik an-
cak. New York Üniversitesi ö¤retim
görevlilerinden A. Rushdi S›ddiqui
taraf›ndan koordine edilen bir özel
çal›flman›n sonunda (1995) k›saca
DJIM ad› verilen endeks ortaya ç›k-
m›fl bulunuyor. Yukar›da an›lan “ge-
nel flartlar” özellikle 2. flart, yani ‹sla-
ma ters faaliyet alanlar›n›n ay›klan-
mas› konusu, özel bir dan›flma heye-
ti taraf›ndan tesbit edilmekte.

Esasen bu heyet daha önce
DJIM endeksinin özel teknik flartlar›-
n›n neler olmas› gerekti¤ini de tesbit
etmifl bulunuyor. 

Dow Jones gurubu bu genel ve
özel flartlara uygun flirketleri mevcut
2800 flirket kapasiteli veri taban›n›
analiz ederek taram›fl ve 650 flirke-
tin (50 yedek dahil) bu ölçüte uydu-
¤unu tesbit etmifl (31.12.1995). Se-
petteki flirketlerin performanslar›n›
ve an›lan 5 flarta uyup uymad›¤›n›
sürekli denetliyor. ‹slam ülkeleri ara-
s›nda sadece Endonezya’dan bir
flirketin bu sepette yer ald›¤›n› ö¤-
rendik, flimdilik. 

Endeks hayata geçirildi mi?
Performans› nedir?

Seçilmifl 600 flirketin tart›l› fiyat
endeksine 31.12.1995 tarihinde bafl-
lang›ç de¤eri olarak 1000 denilerek
günlük ifllemler bafllat›lm›fl. Halen
1930 civar›nda oldu¤u görülen DJIM
endeksi kendisi gibi “ahlaki” ve “sos-
yal” kriterlere uygun di¤er baz› bat›l›
endeksler paralelinde, giderek yük-
selen bir trend çizmifl bulunuyor.

Halen tart›l› piyasa de¤eri (fiyat x
adet) 7,4 Trilyon Dolar olan DJIM en-
deksindeki 600 flirketin aritmetik or-
talama datas› afla¤›daki gibidir:
Toplam Borçlar / Aktifler Toplam› = %17.26
Alacaklar / Aktifler = %14.14
Faaliyet d›fl› faiz / Faaliyet Geliri = %  2.53

Yani endeks, kendisine çizilen
çerçeveyi zorlamay›p istenen sa¤l›k
flartlar›na riayet etmektedir. Geçen
y›l boyunca (1998) sadece 95 kez
hareket gören DJIM endeksinin son
12 ayl›k dönemde ç›kt›¤› en yüksek
de¤er 1977.79, en düflük de¤er ise
1428.74 olmufl bulunuyor. ‹fllem
hacmi ortalama ayda 40-70 milyon $
civar›ndad›r. 

Dolar baz›nda 40 ay zarf›nda
%92’lerde endeks geliri elde etmek,
üstelik belli etik kriterlere ayk›r› düfl-
memek, san›r›m, her yat›r›mc›n›n
yak›n ilgisini çekecektir. 

D. Nas›l yat›r›m yap›labilir?
600 seçilmifl flirketin oluflturdu¤u

sepet içerisinden ayr›ca yeniden bir
tercih yaparak özel bir “buket” yap-
ma düflüncesinde olan yat›r›mc›lar
bulunabilir. Bu konuda arac›l›k hiz-
metleri vermek üzere kurulmufl bulu-
nan Wafra Investment Advisory Gro-
up (Kuveyt) ve Brown Brothers Har-
riman & Co. adl› özel yat›r›m banka-
s› (New York) taraf›ndan kurulan ya-
t›r›m flirketleri, temas kurulabilecek
adreslerin bafl›nda gelir. 

Ayn› flekilde, ‹ngilizlerin FTSE
sisteminden lisans alm›fl olan The
Institutional Investor bankas› da (Ku-
veyt) bu konuda yat›r›mc›lara tavsi-
yede bulunabilir.
* Proje ve Pazarlama Müdür Yard›mc›s›

‹MKB-100 Endeksi (US$ baz›nda)
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Globalleflen Dünyada
Sonuç Vermeye Bafllad›

Eylül 1997’de gerçeklefltirilen
iç ve d›fl çevre analizi ile bafl-
lay›p, anketler yoluyla perso-

nel ve müflterilerimizi de sürece da-
hil eden Stratejik Rekabet Avantaj›
Araflt›rmas› çal›flmas›n›n ilk aflama-
s›, yaz›m› May›s 1998’de tamamla-
nan “Rekabet Stratejileri ve Kurum-
sal Politikalar” raporu ile sonuçlan-
m›flt›. Yönetim Kurulu’nun onay›n-
dan sonra, raporda yer alan önerile-
re hayatiyet kazand›rmak amac›yla
Eylül ay› bafl›nda Ahmet Ertürk’ün
baflkanl›¤›nda oluflturulan “Strateji
Gelifltirme Komitesi”nde Fahrettin
Yahfli, M. Esfa Emek, M. Emin Öz-
can, Ahmet Yeni, Temel Haz›ro¤lu ve
Osman Bayraktar daimi üye olarak
yer alm›fl; Dr. Adnan Büyükdeniz ve
Salim Alkan da zaman zaman komi-
te toplant›lar›na ifltirak ederek katk›-
da bulunmufllard›r. 

Yaklafl›k 6 ayl›k bir süreyi kapsa-
yan komite çal›flmalar› s›ras›nda,
oluflturulan alt komiteler yoluyla de-
¤iflik birimlerden arkadafllar›m›z pro-
jelerin oluflturulmas›nda aktif rol oy-
nam›fllard›r. 

Komite toplant›lar›nda olgunlaflt›r›-
lan ve yürürlü¤e konulmas› için birim-
ler düzeyinde altyap› haz›rl›klar› sür-
dürülen projelerden baz›lar› flunlard›r. 

F‹NANSAL FAAL‹YET VE
MÜfiTER‹ VER‹ML‹L‹K ANAL‹Z‹

Mahmut Esfa Emek’in sorumlulu-
¤unda haz›rlanan proje ile esas ola-

rak Kuruma her türden katma de¤er
sa¤layan ürün ve hizmetin belirlene-
rek müflterilerin verimliliklerine göre
derecelendirilmeleri amaçlanmakta-
d›r. Bu amac›n gerçeklefltirilebilmesi
için müflteri ad›na katlan›lan her tür-
den maliyet ile, müflteriden elde edi-
len bütün gelirlerin bir arada ve kar-
fl›laflt›rmal› olarak gösterilmesi ge-
rekmektedir. 

Proje ile ilgili Bilgisayar Program›
haz›rlanmaktad›r. 

MÜfiTER‹ ODAKLI B‹R KURUM
KÜLTÜRÜ

Bir iflletmenin, rakipleri taraf›ndan
kopyalanmas› neredeyse imkans›z
özelliklerinden birisi iflletme kültürü-
dür. Osman Bayraktar’›n sorumlulu-
¤unda yürütülen “Kurum Kültürünü
Gelifltirme” projesi ile, Albaraka’n›n
bütün birimlerinde ve çal›flanlar›nda,
müflteri odakl› ve kat›l›mc› bir kültü-
rün daha ifllevsel hale dönüfltürülme-
si amaçlanmaktad›r. Birim ve fiube-
lerde gündemli olarak yap›lan ayl›k
toplant›lar, “Gezi ve Kültür Kulübü” ve

“Amatör Foto¤rafç›l›k Kulübü” proje-
nin ilk ürünleri olarak ortaya ç›km›fl
bulunuyor. 

fiUBE PERFORMANS
DE⁄ERLEND‹RMES‹ ‹Ç‹N YEN‹
B‹R MODEL

Mevcut uygulamam›zda, fiubele-
rimizin bir dönem içindeki baflar› du-
rumu, birbirleriyle k›yaslamal› olarak
belirlenmektedir. Temel Haz›ro¤lu
taraf›ndan haz›rlanan ve “Büyüme
Hedefli Ç›ta Modeli” ad› verilen yeni
modelde, her flubenin baflar›l› ya da
baflar›s›z oluflu, di¤er flubelerle k›-
yaslamadan ba¤›ms›z olarak, tespit
edilen ç›tay› afl›p aflmamas›na göre
belirlenecektir. Dolay›s›yla bir dö-
nemdeki flube priminin hesaplanma-
s›nda sadece s›ralama de¤il, flube-
nin belirlenen büyüme hedefini ya-
kalay›p yakalamamas› belirleyici
olacakt›r. 

Proje ile ilgili program çal›flmas›
tamamlanm›fl olup test çal›flmalar›
sürmektedir. 

Strateji Gelifltirme Komitesince
ele al›nan ve bir k›sm› yukar›da zik-
redilen projelerin tümünün yürürlü¤e
girmesiyle kurumsal yap› ve yönetim
realitemizin bir ad›m daha ileri gide-
ce¤ini; ifl çevresini oluflturan unsur-
lar›n niteliklerinde büyük de¤ifliklikle-
rin yaflanaca¤› ikibinli y›llarda Kuru-
mumuza önemli bir rekabet avantaj›
sa¤layaca¤›n› umuyoruz. 
* Personel E¤itim ve Organizasyon Yönetmeni

Strateji Gelifltirme Komitesi Çal›flmalar›

Sonuç Vermeye Bafllad›
Mevcut uygulamam›zda, fiubelerimizin bir dönem içindeki baflar› durumu, birbirleriyle

k›yaslamal› olarak belirlenmektedir. “Büyüme Hedefli Ç›ta Modeli” ad› verilen yeni
modelde, her flubenin baflar›l› ya da baflar›s›z oluflu, di¤er flubelerle k›yaslamadan

ba¤›ms›z olarak, tespit edilen ç›tay› afl›p aflmamas›na göre belirleniyor.Osman Bayraktar*



ALBARAKA TÜRK10

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

bafll›ca göstergeler ve bunlar›n bir
y›ll›k de¤iflim oranlar› 31.12.1998 iti-
bariyle Albaraka Türk’te afla¤›daki
gibi gerçekleflmifltir.

A. B‹LANÇO BÜYÜKLÜ⁄Ü
(Aktif Toplam›)
Bir y›l içerisinde % 84,5’lik bir art›fl
göstererek 221,3 trilyon liraya ulafl-
m›flt›r. 

B. ÖZKAYNAKLAR
Bir y›lda % 112’lik bir art›flla 10 tril-
yon 178 milyar lira olmufltur.

C. fi‹RKET KÂRI (Vergi Öncesi)
Yaklafl›k % 139 art›fl göstererek 4
trilyon 866 milyar lira olmufltur.

D. FON YÖNET‹M‹
■ Toplanan Fonlar: Bir y›l zarf›nda
yaklafl›k % 82,6 artarak 193,8 trilyon
liraya ulaflm›flt›r. 
■ Kulland›r›lan Fonlar (Plasman):
31.12.1998 tarihi itibariyle Albara-
ka’n›n Türk ekonomisine kazand›rd›-
¤› fonlar›n net toplam› yaklafl›k 252,2
trilyon liray› aflm›flt›r. 
Bu fonlar›n % 78,7’si “murabaha” ola-
rak adland›r›lan Üretim Deste¤i proje-

lerinin finansman›nda kullan›lm›flt›r. 
Fonlar›m›z›n % 6,8’i “leasing” (Fi-
nansal Kiralama) projelerinin finans-
man›nda, % 14,5’i ise Kâr ve Zarar
Ortakl›¤› projelerinde kullan›lm›flt›r.
Plasmanlar›n y›ll›k art›fl oran› yakla-
fl›k % 126,5 olmufltur.

E. KATILMA HESAPLARININ
KÂRLILI⁄I
Tablo’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 hesab›-
na 31 Aral›k 1997’de 100 Milyon TL
yat›rm›fl olan müflterimize bir y›l son-
ra (31 Aral›k 1998) tahakkuk eden kâr
pay›, % 96,8’lik oranla 96.844.859 TL
(brüt) olmufltur. DM Leasing Hesab›-
na yat›r›lan fonlara verdi¤imiz kâr
oran› % 8,00 olmufltur. USD Leasing
hesab›n›n bir y›ll›k brüt kârl›l›¤› ise %
8,74 olmufltur.

F. TEMETTÜ
Ödenmifl sermaye sahibi hissedarla-
r›m›z›n paylar›na düflen kâr oran›
(hisse bafl›na kazanç) 1998 için
% 114,6 olmufltur. Yani, beheri
100.000 TL olan herbir hisse senedi-
ne 114.586 TL kâr pay› tahakkuk et-
mifltir. Bu oran 1997’de % 91,1 ol-
mufltu. 

ALTERNAT‹F (D‹⁄ER) YATIRIM
ARAÇLARININ YILLIK GET‹R‹S‹

12 Ayl›k Performans
ABD Dolar› % 52,7
Alman Mark› % 63,9
Cumhuriyet Alt›n› % 49,8
‹MKB Bileflik Endeksi % –23,92

ENFLASYON (T.Ü.F.E.) % 69,7
* Proje ve Pazarlama Müdür Yard›mc›s›

Hesaplar›n Birim Hesap De¤erleri (brüt kâr paylar› endeksi)
Fonlar (1 y›l vadeli)      Bir Y›ll›k Kârl›l›¤› 31 Aral›k 1997 31 Aral›k 1998

TL Havuzundaki Hesaplar % 96,85 6.703,8746 13.196,2325

TL Leasing Havuzu % 99,02 20.254,3254 4.0310,9470

US$ Genel Havuzu % 6,90 233,7245 249,8405

US$ Leasing Havuzu % 8,74 214,2585 232,9931

DM Genel Havuzu % 6,69 208,7132 222,6749

DM Leasing Havuzu % 8,00 227,9282 246,1657

Globalleflen Dünyada

Performans›m›z
1998

Performans›m›z
B. Cemal Rodoplu*
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Mustafa Ayc›n
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fiubelerimiz

“Uç Beylerimiz”“Uç Beylerimiz”

fiube Aç›l›fl Tarihi: 18.07.1995
fiube Müdürü: BAHR‹ ÇET‹N

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Murat Y›lmaz, Murat Ofluo¤lu, Rikap Yayla, Zeki Erdal, Sebahattin
fiener, Cem Ertürk, Mehmet Gezer, Fatih Tütüncü. (Oturanlar): Murat Nuro¤lu, Mustafa

Güre, fiakir Çak›r (Müdür Yrd.), Bahri Çetin (Müdür), Güven Çal›flkan, Salahattin
Karadeniz, Tuncay Peyamisafa, Kenan Kocaman. 

fiube Aç›l›fl Tarihi: 30.10.1996
fiube Müdürü: NA‹L YUTAN

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Ahmet Çelen, Ahmet Ali Say›n, Abbas Günefl, Hanifi
Bozda¤, Hamza Akay, Veysel Aras, Cumhur Öztürk, Mustafa Gençcan, Kaan

Seyhan, Recai Y›ld›z. (Oturanlar): Nail Yutan (Müdür), Salim Bulut (Müdür Yrd.)

fiube Aç›l›fl Tarihi: 18.11.1996
fiube Müdürü: TAHS‹N TUR‹NAY*

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Faruk Bilgili, Ayhan Domurcukgül, Ali R›za Kayabafl, fi›h Mehmet
Solmaz, Yakup Yavuz, Muharrem Emino¤lu. (Oturanlar): Yüksel Özdemir, Tahsin Turinay

(Müdür), Orhan Yeten (II. Müdür), Nusret fiat›ro¤lu.
* 30.04.1999 tarihi itibariyle Kurumdan ayr›lm›flt›r. 

fiube Aç›l›fl Tarihi: 27.09.1994
fiube Müdürü: MAHBUP ARSLAN

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Levent Dafll›, Necati Önge,
Salih Haberdar, fiakir ‹fleri, Hakan ipek, Erdinç ‹flleyen,

Burhan fienel, A. Nas›r Y›ld›r›m, Bülent Alt›nküplü,
Mehmet Ali Alemdar. (Oturanlar): ‹brahim

Uzun, Adem Tafldelen (II. Müdür),
Mahbup Arslan (Müdür),

Abdurrahman Arslan.

fiube Aç›l›fl Tarihi: 29.04.1993
fiube Müdürü: EM‹N YAfiAR BENGÜ
SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Emin H›zl›, Mustafa
Özveren, Mustafa Sedef, Ali Ahmet Aksoy, Veli
Karao¤lu, Emin Yaflar Bengü (Müdür), Bülent
Duman, Mehmet Gültekin, Ahmet K›l›ç, Kamil
Gür. (Oturanlar): Osman Soydan, Erdo¤an
Ero¤lu, Ersel Bulut, Süleyman Çam
(Müdür Yrd.), fievket Çelik, Avni
Akar.

KahramanmaraflMalatya

Siteler

Fatih

Bayrampafla
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fiubelerimiz

fiube Aç›l›fl Tarihi: 18.11.1997
fiube Müdürü: AL‹ ÇEL‹KTAfi

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): M. Fatih Tuncel, Ahmet Köseer, Hayati Çakmak, A.

Kenan Ak›n, Ahmet Ergin, Savafl Öztürk, Ali Yücel ‹ri. (Oturanlar): Yakup A¤ca,

Ali Çeliktafl (Müdür), ‹rfan Bozca (II. Müdür)

fiube Aç›l›fl Tarihi: 22.09.1997

fiube Müdürü: SELAM‹ COfiKUNSEVER

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Ali Ku¤u, Hüseyin ‹slamo¤lu, Orhan Gurbeto¤lu, Hakan

Delican, Cihan At›lgan, Celil Çavdar, Çetin Purtul, Nihat Akarçeflme, Üzeyir Yi¤it.

(Oturanlar): Salih Avc›, Necati Bektafl, Selami Coflkunsever (Müdür), Süleyman

Çelik (II. Müdür), fiadan Çal›kan.

fiube Aç›l›fl Tarihi: 15.10.1997

fiube Müdürü: SAM‹ ÇAKIR

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): ‹brahim Baydar, Celâlettin Coflkun, Cevdet Sa¤lam,

Bülent Erol, Mehmet Genç, ‹. Cengiz Küçük. (Oturanlar): H. Murat Dal, Necati

Saral (Müdür Yrd.), Sami Çak›r (Müdür), Habip Bayram.

fiube Aç›l›fl Tarihi: 29.12.1997

fiube Müdürü: OSMAN ÇELEB‹

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Turan Özdemir, Vedat Tozlu, Mehmet Sar›, Hasan Sar›,

M. fiahin Yi¤it, Fatih Genifl. (Oturanlar): M. Yasin Aksaray, Osman Çelebi (Müdür),

Sebahattin Mican (II. Müdür)

‹zmitÜmraniye

Antalya Bal›kesir

fiube Aç›l›fl Tarihi: 05.11.1997
fiube Müdürü: HÜSEY‹N TUNÇ

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Kenan Akyüz, Sedat Yeten, Erol Göler, Hüseyin Ayd›n, Zekeriya
Yüksel, Mustafa ‹spiro¤lu, Zeki Gül. (Oturanlar): Atef Abdullah (Müdür Yrd.), Hüseyin Tunç

(Müdür), ‹smet Bayrakç›.

Adapazar›
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Toplumumuzda genellikle hat
sanat› genifl bir sevgi ve kabul
görmekle birlikte, tam olarak ay-
r›nt›lar› bilinmez. Nedir hat sana-
t›? Bize tan›mlar m›s›n›z? 

Hat sanat›, Arap yaz›s›n› estetik
ölçülere ba¤l› kalarak güzel bir flekil-
de yazma sanat›d›r. Atalar›m›z bunu
Hüsn-u Hat fleklinde ifade etmifller-
dir. Bilindi¤i üzere, ‹slam’› kabul
eden hemen hemen bütün kavimle-
rin dinî bir sadakatle benimsedikleri
Arap yaz›s›, hicretten bir kaç as›r
sonra toplumun önemli bir ortak de-
¤eri haline gelmifl, zamanla ortak bir
yaz› vasf›n› kazanm›flt›r. Bu yaz› sis-
teminde harfler, kelimenin bafl›na,
ortas›na ve sonuna gelifline göre ya-
p› de¤iflikli¤ine u¤rar. Dolay›s›yla,
harflerin birbirleriyle bitifltiklerinde
kazand›klar› görsel zenginlik, ayn›
kelime veya cümlenin de¤iflik kom-
pozisyonlarla yaz›labilmesine imkan
verdi¤inden, hat sanat›n›n ortaya
ç›kmas› mümkün olabilmifltir. 

Geliflim sürecine bakt›¤›m›zda,
hat sanat›n›n estetik mükemmeli-
yetine eriflmesi hangi dönemlere
rast gelmektedir? 

‹lk yaz› denemeleri Abbasiler dö-
neminde ilim ve sanata karfl› artan il-
gi ile birlikte ortaya ç›km›flt›r. O dö-
nemde daha çok Kûfe ve civar›nda
kullan›lmas›na binaen Kûfi diye tabir
edilen yaz› türü revaçta idi. 8. yüzy›-
l›n sonlar›ndan itibaren hat sanatkar-
lar›n›n güzeli arama gayretleri neti-
cesinde, bu sanat›n belli ölçü ve
ahenk kaidelerine ba¤lanmas› söz
konusu olmaya bafllam›flt›r. Bu dö-
nemin belli bafll› yaz› türleri, nesih,
sulus, rika ve reyhani diye tabir edi-
len yaz›lard›r. Ancak, hat sanat›n›n
gerçek manada kemale erifli, Os-
manl›’n›n ilim, teknoloji ve mimaride
zirvede bulundu¤u Yavuz Sultan Se-
lim dönemine rastlamaktad›r. Hatta
meflhur bir tekerleme vard›r: “Kur’an
Mekke’de nazil oldu, Kahire’de
okundu, ‹stanbul’da yaz›ld›.” diye…
Bu söz, gerçekten de büyük bir haki-
katin ifadesidir. 

Osmanl› deyince akla gelebile-
cek önemli isimler var m›d›r? 

Osmanl› dönemi hat sanat›, 16.
yüzy›lda fieyh Hamidullah’la klasik
manada kemal dönemine eriflmifl,
peflinden Haf›z Osman ve nihayet
Mustafa Rak›m Efendinin kendine
özgü tarz› ile estetik tekamülünü ta-

mamlam›flt›r. Mustafa Rak›m Efendi,
sülüs ve celi sülüs diye ifade edilen
hat sanat›nda tart›flmas›z en zirvede
olan kiflidir. Yak›n tarihte ise, Hattat
Hamid Aytaç unutulmamas› gereken
üstadlardand›r. 

Osmanl›’n›n zirve dönemini
yaflad›¤› y›llarda, hat sanat› ile
birlikte Mimari’de de çok önemli
eserlerin ortaya ç›kmas› ilginç de-
¤il mi? 

Evet, bu dönemde mimarî ve hat
sanat› âdeta birbirlerini tamamlayan
iki aslî unsur gibi durmaktad›r. Bu-
gün dahi Unesco’nun insanl›¤›n or-
taya koydu¤u say›l› sanat harikala-
r›ndan birisi olarak ilan etti¤i Selimi-
ye’ye bakt›¤›m›zda gerçekten de
muhteflem oldu¤unu görüyoruz.
Ama siz, Selimiye’yi içerisinde ve
kubbelerinde tezyin edilmifl olan hat
yaz›lar› olmaks›z›n düflünebilir misi-
niz? Koca Sinan’›n bu mükemmel
eserini bir baflka muhteflem k›lan,
iflte içerisindeki o güzelim hat yaz›-
lar›d›r.

Esasen, bu döneme damgas›n›
vuran Sinan’lar›n, Yavuz’lar›n, fieyh
Hamidullah ve Haf›z Osman’lar›n ay-
n› dönemleri paylaflmalar›n› tesadüf-
le izah edemeyece¤imize göre, sa-
dece flu kadar›n› ifade edebiliriz ki;
bütün bunlar Allah’›n insanl›k âlemi-
ne birer lütfu olmufltur. Ve bu da Os-
manl›’ya nasip olmufltur. 

 

İzzet Akçay
Albaraka’da bir hattat:

İzzet Akçay
1962 y›l›nda Konya’da do¤du. ‹stanbul ‹mam Hatip Lisesi (1983) ve ‹stanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi (1987). ‹ki y›l Londra’da yabanc› dil e¤itimi ald›. Günlük bir
gazetede k›sa bir süre d›fl haberler editörlü¤ü yapt›. 1991-1997 y›llar› aras›nda Faisal
Finans Kurumu’nda müfetifl ve fiube Müdürü olarak çal›flt›. 
Halen Albaraka Türk ‹zmir fiubesi Müdürlü¤ü görevini yürütmektedir. 

RÖPORTAJ: Ekrem fiahin
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Bu dönemde hat sanat›n›n ya-
n›nda ebrû ve tezhib gibi süsleme
sanatlar›n›n ortaya ç›kmas›n› da
hat sanat› ile irtibatland›rabilirmi-
yiz? 

Evet, nas›l ki Selimiye camiini
içerisini süsleyen hat yaz›lar› anlam-
l› ve güzel k›lm›flt›r, hat
eserlerini de onu süsle-
yen ebrû ve tezhib an-
laml› k›lar. 

Günümüze kadar gel-
mifl usta hattatlar›n elin-
den ç›km›fl önemli hat
eserlerinin tamam› ayn›
mükemmeliyete tezyin
edilmifltir. Esasen, ebrû
veya süslemesiz hat ya-
z›s› düflünmek dahi im-
kâns›zd›r. Hat yaz›lar›n›
sanat yapan, yaz›y› ya-
zan hattatla birlikte onu
süsleyen tezhibini yapan
usta ellerdir. Dolay›s›yla, tablo haline
gelmifl olan hat eserlerinin tamam›n-
da bir kaç kiflinin eme¤i söz konusu-
dur. 

Osmanl›’n›n zirvede oldu¤u döne-
me dönersek, bu sanatlar›n estetik
mükemmeliyete eriflmesi, birbirlerini
tamamlay›c› unsur olmalar›ndand›r. 

Biraz da sizin serüveninize ge-
lirsek, nas›l bafllad›n›z ve flu anda
ne düzeyde hat çal›flmalar› yap›-
yorsunuz? 

San›r›m benim için lise ve üniver-
siteyi ‹stanbul’da okumufl olmak
önemli bir flanst›. Ö¤rencilik y›llar›m-
da de¤iflik hocalardan hat dersleri al-
d›m. Bugün için mesle¤imin gerektir-

di¤i yo¤un ve tem-
polu çal›flmalar-
dan dolay›, hat ça-
l›flmalar›na ay›ra-
bilecek fazla bir
vaktim olmamakla
birlikte, amatör dü-
zeyde f›rsat bul-
dukça çalakalem
bir fleyler üretme-
ye çal›fl›yorum. 

Bankac›l›k ve
hat çal›flmalar›

iki farkl› dünyan›n ça¤r›fl›m›n› ya-
p›yor. Bu nas›l bir duygu? 

Bankac›l›k yorucu ve y›prat›c› bir
meslek, insan bedenen de zihnen de
yoruluyor gerçekten. Hat egzersizleri
benim için bir nevi tedavi görevi gö-
rüyor. Kalemden ç›kan kompozisyon-

lar›n verdi¤i keyif al›p götürüyor tüm
yorgunluklar›. F›rt›nal› bir denizden
kurtulup sâkin ve emniyetli bir limana
eriflen bir gemiyi
düflünün. Bizim be-
raberli¤imiz de bu-
na benzer bir duy-
gunun ça¤r›fl›m›d›r.
‹kisi birbirinin ta-
mamlay›c›s› oluyor
asl›nda… 

G ü n ü m ü z d e
hat sanat› ve sa-
natç›s›na gösteri-
len ilgiyi nas›l bu-
luyorsunuz? 

Son yirmi otuz y›l içerisinde gittik-
çe artan oranda bir ilginin oldu¤u ka-
n›s›nday›m. Varl›kl› kesimden bir çok
insan›n hat eserlerini koleksiyonlar›-
na katmak için milyarlar›n› gözden
ç›kard›klar›n› biliyoruz. Ayr›ca, genç
kuflaklar aras›nda bu sanatla ilgile-
nen, hatta iyi noktalara gelen insan-
lar var. Bu geliflmeler kuflkusuz me-
deniyetimizin kilometre tafllar›ndan
olan hat sanat›n›n yaflamaya ve ya-
flat›lmaya devam edece¤inin göster-
gesidir. 

Son olarak hat sanat›na merak
sar›p ö¤renebilecek gençlerimize
nas›l bir yol önerebilirsiniz?

Kuflkusuz, hat sanat› da di¤er bü-
tün sanat dallar› gibi belli bir e¤itim
sürecini gerektirir. Öncelikle bulun-
duklar› mahalde mutlaka ulaflabile-

cekleri bir hat üstad› ola-
cakt›r. Yani mutlaka rahle-i
tedrisat’tan geçmeleri ge-
rekecektir. Ayr›ca, bu sa-
natla ilgili yaz›lm›fl çok de-
¤erli kitap çal›flmalar› da
bulunmaktad›r. Bu sahada
yaz›lm›fl en güzel eserler-
den birisi olan, merhum
Mahmut Bedrettin Yaz›r’›n
“Kalem Güzeli” adl› Diya-
net Yay›nlar›ndan ç›km›fl
bir çal›flmas› var. Bu tip
eserlerden de yararlan-
mak suretiyle bilgi ve be-
ceri edinmek mümkündür. 



Bir Hat
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fiakalar›
Hukuk

fiakalar›
Bir Ameri-

kal› ba-
yan öldük-
ten sonra
paraya ihti-
yac› olaca¤›

inanc› içinde, doktoruna, avukat›na
ve bir arkadafl›na, öldükten sora ta-
butunun içine konmak üzere 1000’er
dolar verir. Bayan›n cenaze törenin-
de, doktoru ve arkadafl› 1000’er do-
lar› tabutun içine koyarlar. S›ra avu-
kata geldi¤inde, her ikisinin koydu¤u
2000 dolar tutar›ndaki nakdi tabuttan
al›r ve yerine 3000 dolar tutar›nda bir
çek b›rak›r. 

Bir kasap, dükkan›na girip etle-
rini yiyen köpe¤in sahibi olan

avukata flikayete gider. “E¤er bir
köpek dükkan›mdan et çalarsa,
sahibinden zarar›n tazminini iste-
mek hakk›m de¤il midir?” 

Avukat: “Kesinlikle hakk›nd›r.” 
Kasap: “O halde bana 8,5 dolar

borcunuz var çünkü köpe¤iniz
zarar verdi”. Avukat itiraz etmeksi-
zin bunu öder. Birkaç gün sonra pos-
tadan gelen zarf› açan kasap bir fa-
tura ile karfl›lafl›r: Hukuki dan›flma
ücreti 250 dolar.

Hukukî problemlerini çözen avu-
kata, bir bayan: “Size ne flekilde

teflekkür edebilirim” der. Avukat da:
“Say›n bayan, para icat edildi¤inden
beri, tabii ki, bu sorunun tek cevab›
olmufltur”. 

‹ki avukat bankada iken, bir grup si-
lahl› soyguncu bankay› basar. Soy-

guncular›n bir k›sm› paralar› al›rken,
di¤erleri, aralar›nda avukatlar›n da
bulundu¤u müflterileri duvara dizerler
ve onlar›n saatlerini, bileziklerini vs.
al›rlar. Bu olay olurken birinci avukat,
ikinci avukat›n eline bir fley s›k›flt›r›r.
‹kinci avukat avucuna bakmaks›z›n
sorar: “Bu nedir?” Birinci avukat ce-
vaplar: “Sana borcum olan 50 dolar”.

Bir avukata, “muhtemel ücret ne-
dir?” diye soruldu¤unda flöyle

cevap verir: 

“Bir avukat için muhtemel ücret
fludur: E¤er davan›z› kaybedersem,
hiç birfley almam. E¤er onu kazan›r-
sam, siz hiçbir fley almazs›n›z.”

Birgün evi yanan müvekkiline avu-
kat sorar: “Bir problem olmas›n.

Hangi riskler için sigorta yapt›rm›flt›-
n›z?”

Müvekkilinin “Yang›n ve h›rs›zl›k”
sigortas› fleklinde cevap vermesi

üzerine, avukat: “Ah, ah! Yanl›fl si-
gorta. Yang›n veya h›rs›zl›k sigortas›
olmal›yd›”.

Adam hukuki yard›m almak için
avukata gider. 

Adam: En düflük ücretiniz nedir? 
Avukat: Üç soru için 50 $.
Adam: Oldukça pahal›, de¤il mi?
Avukat: Evet. Bundan sonra

üçüncü sorunuz nedir? 

Staj›n› tamamlayan bir avukat
büro açar. Sekreteri, birisinin

kendisini görmek için geldi¤ini bil-
dirir. 

Avukat “Gelsin!” der. 
Adam kap›dan girerken bizim

avukat›n akl›na bir fikir gelir. Ace-
le ile telefon âhizesini kald›r›r ve
flöyle ba¤›r›r: “50.000 $’dan afla¤›
kabul etmeyece¤imizi onlara söy-
le!”

Telefon ahizesini yerine koyar-
ken durur ve gelen adam› selam-

lar: “Sizin için ne yapabilirim?”
Adam: “Ben telefon flirketinden

geliyorum, buraya sizin telefonunuzu
ba¤lamaya geldim”.

Yolcular›n›n tamam› avukatlardan
oluflan bir uça¤› kaç›ran teröristi

duydun mu? E¤er istekleri yerine ge-
tirilmezse, her saat bafl›nda yolcular-
dan birini serbest b›rakacakm›fl! 

INTERNET’ten Derleyen:
Önder Ak›nc›
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Kültürü
KURUMUMUZDA K‹M DAHA
ÖNEML‹D‹R? 

Bir geminin kaptan› ile baflmühen-
disi, gemide kimin daha önemli oldu¤u
konusunda tart›flmaya girerler. 

Sonunda; kaptan ve mühendis
görevlerini bir günlü¤üne birbiri ile
de¤ifltirmeye karar verirler. Kaptan
makina dairesine iner, baflmühendis
de kaptan köflküne ç›kar. 

Bir kaç saat sonra, kaptan ya¤-
pas içinde aniden güvertede gözü-

kür. “Mühendis”, diye ba¤›r›r elindeki
‹ngiliz anahtar›n› sallayarak, “afla¤›-
ya gelmek zorundas›n. Gemiyi yürü-
temiyorum.”

“Tabi ki yürütemezsin” diye karfl›-
l›k verir baflmühendis,” çünkü karaya
oturmufl bulunuyoruz.”

Sözün Özü: Kurumumuzda her-
kes önemlidir. 

PERSONEL SEÇERKEN “ED‹SON
TEST‹”

Ampulun mucidi Thomas Edi-
son’un, flirketinde istihdam edece¤i
mühendisleri seçerken kendine has
bir test yöntemi varm›fl. Edison ifl
müracaat›nda bulunan her mühendi-
se bir elektrik ampulu gösterir ve bu
ampulun ne kadar su alabilece¤ini
sorarm›fl. 

Bu sorunun cevab›n› bulmak için
iki yoldan birisinin tercih edilmesi is-
tenirmifl: 

Birinci yol; bir ölçü aleti yard›m›y-
la ampulun tüm aç›lar›n› ölçerek am-
pulun yüzeyini hesaplamak. Bu yön-
tem 20 dakika gibi uzunca bir süre
al›yormufl. 

‹kinci yol ise; ampulu su ile
doldurup daha sonra bu suyu bir öl-
çü kab›na boflaltmak. Bu yöntem ise
sadece bir dakikal›k bir süre al›yor-
mufl. 

Edison, birinci yöntemi seçen ve
ölçümü “Kitaba göre” yapan mühen-
dislere nazikçe teflekkür eder, ve
“güle güle” dermifl. ‹fle al›nan mü-
hendisler ise ikinci yöntemi seçenler
olurmufl. 

“Yarat›c›” zekaya sahip personel
mi istihdam etmek istiyorsunuz? Öy-
leyse neden siz de kendi “Edison
testi”nizi gelifltirmiyorsunuz?

KAYNAKÇA: The MANAGER’S INTELLIGENCE
REPORT (An Insider’s fast track to better mana-
gement), Lawrence Ragon Communications Inc,
1999.

Kurum

Kültürü
Derleyen:
Dr. Adnan Büyükdeniz



Tüm Albaraka Türk çal›flanlar›n› sayg› ve sevgi ile selamlar›m. 

Derginizin beflinci say›s›n› okudum ve Say›n Ekrem fiahin’in de belirtti¤i gibi her ge-

çen say›da maddî ç›kar iliflkilerinden öte gittikçe duygusal paylafl›mlar›n artt›¤›n›, yap›lan

hizmetteki anlay›fl›n›n bizlere verdi¤i haz ile de birbirimize daha çok yak›nlaflt›¤›m›z› his-

setmekteyim. 

Bereket, bu say›s›nda çok daha aktüel, bilimsel ve renkli bir içeri¤e bürünmüfl. Bu biz-

leri oldukça sevindirdi. Okurken çok büyük bir zevk ald›m. Ayr›ca kültür ve sanat, bu sa-

y›da a¤›rl›¤›n› biraz daha fazla hissettirmifl. Bunun yan›nda itiraf etmek gerekirse bulma-

calar›n›zda gittikçe zorlafl›yor. Çözebilmek için ço¤u zaman dal›nda ihtisaslaflm›fl tan›d›k-

lar›ma (sigortac›, gazeteci, iktisatç› vb.) baflvurmak zorunda kal›yorum. Asl›nda bunu ya-

parken bir baflka ifl daha yapm›fl oluyorum. Ne mi? sizlerin reklam›n›!.. Evet do¤ru duy-

dunuz. Daha flimdiden birçok dostuma ve akrabama yapt›¤›n›z iflleri anlat›p, güvenilir ku-

rulufllar oldu¤unuzu gösterdim. Yani bulmaca bahane?!

Zaten bulmaca bahanesiyle dergiyi flöyle bir eline alan ister istemez birkaç soru soru-

yor. Ben de bildi¤im kadar›yla anlat›yorum. Hatta daha ileri gidip uzun zamand›r bu ko-

nuda bilgilendirmeye çal›flt›¤›m k›z kardeflimi ikna edip biriktirmifl oldu¤u binikiyüz dola-

r›n› Ankara K›z›lay fiubenize götürüp bir kat›l›m hesab› açt›rd›m. Yani art›k biz de müfl-

teriniz olma mutlulu¤unu yafl›yoruz. Evet flimdi s›ra babamda. Babamla bir antlaflma yap-

t›k. K›z kardeflimin 3 ay vadeli kat›l›m hesab›n›n getirisinin vadesi geldi¤inde, verilen kâr

pay› oran›na bakaca¤›z. E¤er sizin vermifl oldu¤unuz kâr pay› fazla gelirse, babam binbefl-

yüz dolar›n› al›p Albaraka Türk’e yat›raca¤›na dair bana söz verdi. ‹nflaallah umdu¤um gi-

bi olur ve babam da sizlerin müflterisi olur. 

Bir önceki say›n›zda cevapland›rd›¤›m bulmaca için göndermifl oldu¤unuz kitap, bana

gönderilebilecek en de¤erli hediye olsa gerek. Kitab› okuduktan sonra bir kez daha insan-

lar›n ayn› his ve duygular› paylaflmas› kadar güzel bir fley olmayaca¤›n›n fark›na vard›m. 

Çal›flmalar›n›zda baflar›lar diler, bereket dolu günler geçirmenizi dilerim. 

Sizlere son olarak sevdi¤im bir fliiri yaz›yorum. 

Görüflmek üzere.

UTANSIN

Tohum saç, bitmezse toprak utans›n!

Hedefe varmayan m›zrak utans›n!

Hey gidi küheylan, koflmana bak sen!

Çatlarsan, do¤uran k›srak utans›n!

Eski ç›nar flimdi Noel a¤ac›; 

Dallarda i¤reti yaprak utans›n!

Ustada kal›rsa bu öksüz yap›, 

Onu sürdürmeyen ç›rak utans›n!

Ölümden ilerde var›fl dedi¤in, 

Geride ne varsa, b›rak utans›n!

Ey binbir tanede solmayan tek renk, 

Bayraklaflm›yorsan bayrak utans›n!

Necip Faz›l K›sakürek
‹‹llkkeerr MMeerraall

Bat›kent/Ankara

Var
Mektubumuz

Var

K›sa bir zaman önce
arka sayfada
haz›rlad›¤›m›z
bulmacay› do¤ru bir
flekilde çözerek bizlere
ulaflt›ran Ankara’dan
‹lker Meral’a hediyesini
göndermifltik. Kendisi de
bizlere hediyesini
ald›ktan sonraki tarihler
bir teflekkür mektubu
göndermifl. Bu güzel
mektubu sizlerle
paylaflmak istedik.
Aram›zdaki mesafeleri
bir nebze de olsa
k›saltaca¤›n›
düflündü¤ümüz
mektuplar›n›z›
bekliyoruz. 

Mektup
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Haberler
GELENEKSEL 9. FUTBOL
TURNUVASI BAfiLADI

Albaraka’da art›k gelenekselle-
flen Bahar Futbol Turnuvam›z›n 9.su
10 Nisan-12 Haziran tarihleri aras›n-
da Nakkafltepe fiampiyon Hal› Saha
tesislerinde yap›l›yor. Kurum perso-
nelinin dostluk ve yard›mlaflma duy-
gular›n› pekifltirmek amac›yla yola
ç›k›lan turnuvada bir büyük ödül de
en centilmen tak›ma verilecek. fiam-
piyonluk kupas›, ikincilik ve üçüncü-
lük kupalar›n›n yan›nda özel teflvik
ödülleri de turnuvan›n sonunda sa-
hiplerini bulacak. Bu y›l 10 ayr› tak›m
halinde bafllayan turnuvada Genel
Müdürlük birimlerinden ve flubelerin-
den oluflan tak›mlar yer al›yor. Her
hafta oynanan maçlar sonunda haf-
tan›n sonuçlar›, futbolcusu, tak›m›,
hakemi de seçiliyor. 

ALBARAKA TÜRK’ÜN 
98 YILI KÂRI 4,8 TR‹LYON

Albaraka Türk’ün ondördüncü Or-
taklar Genel Kurul Toplant›s›, ‹stan-
bul Mecidiyeköy’deki Genel Müdür-
lük binas›nda 18 Mart günü yap›ld›. 

1998 faaliyet y›l›n›, ekonominin
içinde bulundu¤u bütün zor flartlara
ra¤men 4,8 trilyon TL kâr ile kapatan
Albaraka Türk’ün bilanço aktifleri
221,3 trilyona özkaynaklar› ise 10,2
trilyon liraya yükseldi. 

Kurumun kay›tl› sermayesinin 6
trilyon liradan 20 trilyon liraya ç›kar›l-
mas›n›n kararlaflt›r›ld›¤› toplant›da
1998 y›l› kâr›ndan vergi ve di¤er ya-
sal yükümlülükler ayr›ld›ktan sonra
ortaklara 3,6 trilyon TL temettü da¤›-
t›lmas› uygun görüldü. 

1998 sonu itibariyle 193,8 trilyon
TL olan Albaraka’n›n fon toplam›n›n
bugün 217 trilyon liraya ulaflt›¤›n›
aç›klayan Genel Müdür Osman
Akyüz, Albaraka Türk’ün, toplad›¤›
fonlar›n tamam›n› her zaman oldu¤u
gibi reel ekonomik faaliyetlerin fi-
nansman›nda kullanmaya devam
edece¤ini belirtti. 

H‹CAZ DEM‹RYOLU FOTO⁄RAF
ALBÜMÜ K‹TAPÇILARDA

Albaraka Türk Kültür Yay›nlar›
içerisinde ç›kan Hicaz Demiryolu Fo-
to¤raf Albümü kitapç›lar›n raflar›nda
kitapseverlere ulafl›yor. 

Hicaz Demiryolu Bat›l›lara göre
gerçekleflmesi zor bir rüyayd›. Fakat
8 y›l gibi inan›lmas› güç bir zamanda
tamamland› ve iflletime aç›ld›. Bir rü-
yayd›; zira yap›m› gibi ömrü de çok
k›sa sürdü. Binbir güçlükle tamamla-
nan bu yol sadece 8 y›l iflletmeye
aç›k tutulabildi ve ilk dünya savafl› ile
birlikte tarihteki yerini al›rken, izleri
günümüze dek bar›fla hasret bir co¤-
rafya üzerinde yaflamaya devam etti. 

‹flte bu izlerden yola ç›k›larak Po-
lo TV taraf›ndan haz›rlanan ve Os-

manl› Devleti’nin son y›llar›nda infla
edilen tarihi Hicaz Demiryoluyla ilgili
yüzlerce foto¤raf›n yer ald›¤› kitap,

ayn› za-
manda tari-
hi bir belge
özelli¤i de
tafl›yor. 

Kitapse-
verler, Hi-
caz Demir-
yolu’nu an-
latan bu al-
büme Si-
murg Kita-

bevi’nden sahip olabilecekler. Benzer
yay›nlarla k›yasland›¤›nda bu önemli
eser merakl› okuyucular›na makul
flartlarda sunuluyor. Kitaba ulaflmak
için Simurg Kitabevi’nin (0.212) 243
63 77 ya da (0.212) 292 27 12 numa-
ral› telefonlar›n› aramak yeterli. 

ALBARAKA’NIN ÇOCUK
K‹TAPLARI BÜYÜK ‹LG‹ GÖRDÜ

Albaraka Türk Özel Finans Kuru-
mu’nun “Her çocu¤a bir kitap” sloga-

Albaraka’dan

Haberler

1998 1997

KURUM KARI (Vergi Öncesi)

4.866.183

2.037.989
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n›yla bafllatt›¤› kitap haftalar›n›n 3.sü
de 19-23 Nisan haftalar›nda gerçek-
lefltirildi. Özellikle Milli Egemenlik ve
Çocuk Bayram› haftas›nda düzenle-
nerek küçüklerimize bayram hediye-
si olarak da¤›t›lan Güzelyürek isimli
kitab›m›z yo¤un bir sevgi ve ilgiyle
karfl›land›. 

“Çocuklar›m›z gelece¤imizdir”
anlay›fl›ndan hareketle yola ç›k›larak
haz›rlanan çocuk yay›nlar›, geçti¤i-
miz aylarda düzenlenen Kitap Hafta-
lar›nda, Albaraka flubelerinden tüm
çocuklara da¤›t›lm›flt›. 

Mustafa Baydemir’in haz›rlad›¤›,
‘Bilin Bakal›m Ben Kimim?’ adl› ki-
tap, fliir formundaki bilmecelerle hay-
vanlar› tan›t›yor. 

Ahmet Mercan’›n haz›rlad›¤›, ‘Or-
manda Kim Var?’ adl› kitapta hay-
vanlar kendi a¤›zlar›ndan kendilerini
tan›t›rken, ‘Güzelyürek’ adl› kitapta
ise bir tavflan›n a¤z›ndan, bir kangu-
runun di¤er hayvanlara yapt›¤› iyilik
anlat›l›yor. 

Ömer Onay, Ersin fiahin ve Da-
¤›stan Çetinkaya taraf›ndan resimle-
nen kitaplar, çocuklar için e¤itici özel-
lik tafl›rken, ayn› zamanda da hayvan
sevgisini afl›lamay› amaçl›yor. 

Yüzbinlerce çocu¤un faydalana-
bilece¤i say›da haz›rlanan Albaraka
Türk kitapç›lar›n›n yan›nda flubelere
kadar gelen küçüklere çeflitli ikram-
larda da bulunuluyor. Çocuklar›m›za
kitab› ve okumay› sevdirmeyi de
amaçlayan Albaraka Türk yöneticile-
ri bu ve buna benzer kampanyalar›n
devam edece¤ini belirttiler. 

ANKARA VE SAMSUN
CADDELER‹ ALBARAKA’YLA
RENKLEND‹

Albaraka Türk Özel Finans Kuru-
mu son zamanlarda büyük önem
verdi¤i out-door reklamlarda yeni
ad›mlar att›. Out-door reklam mecra-
›nda verimli gördü¤ümüz “Albaraka
Türk Faizsiz Kazanç” yaz›l› poster-
panolar›m›z›n konuldu¤u flehirler
kevran›na Ankara ve Samsun da ka-
t›ld›. Daha önceki y›llarda yine flube-

lerimizin bulundu¤u illerde posterpa-
no konulan ‹stanbul, ‹zmit, Adapaza-
r›, Bal›kesir, Antalya, Adana, Malat-

ya, Bursa, ‹zmir flehirlerinden sonra
Ankara ve Samsun caddeleri de Al-
baraka Türk’ün posterpanolar›yla
renklendi. Özellikle flube önlerinin
ana caddelerin ve flehir merkezleri-
nin tercih edildi¤i panolar› flubeleri-
mizin bulundu¤u di¤er illere koyma
çal›flmalar› devam etmektedir. 

ALBARAKA E⁄‹T‹MLER‹N‹
STRATEJ‹K YAPILANMAYA
PARALEL TARZDA
SÜRDÜRÜYOR

Albaraka Türk, belirledi¤i strateji
gere¤i müflteri odakl› hizmet üretme-
yi her zaman temel ilke olarak benim-
siyor. ‹fllemleri k›sa sürede kusursuz
olarak tamamlaman›n birinci koflulu
ifllemi yapacak olan her kademeden
personelin gerekli mesleki donan›ma
sahip olmas›d›r. Bu amaca yönelik
olarak birinci dönem programlar›m›z-
da Kambiyo e¤itimleri a¤›rl›kl› olarak
yer ald›. Yetkili personelimizin yöneti-
cilik niteliklerini gelifltirmeye yönelik
programlarla devam edildi. Müflteri

iliflkileri e¤itimleri programlar› yayg›n-
laflarak sürdürülüyor. Bu kapsamda,
destek hizmet görevi yapan yard›mc›
personelin tümü müflteri iliflkileri
program›na dahil edildi. 

E¤itim uygulamalar›nda as›l se-
vindirici noktalardan birisi, geçen y›l
uygulamaya konulan “‹flbafl› Yetifltir-
me E¤itimi”nin art›k rutin bir nitelik
kazanm›fl olmas›d›r. Hem çok say›-
da personeli e¤itim sürecine dahil
ederek kat›l›mc› bir hava oluflturma-
s›, hem maliyetinin çok düflük olma-
s› nedeniyle bu uygulama gelifltirile-
rek sürdürülecektir. 

GELENEKSEL fiUBE
MÜDÜRLER‹ TOPLANTISI
ABANT’DA YAPILDI

1999 Y›l›n›n I. dönem Müdürler
Toplant›s› 7-9 May›s tarihleri aras›n-
da Abant’da yap›ld›. Aç›l›fl konuflma-
s›n› Yönetim Kurulu Üyemiz Yalç›n
Öner yapt›. Daha sonra Genel Mü-
dürümüz Osman Akyüz yapt›¤›
konuflmas›nda, 1998 y›l›n›n verimli

geçti¤ini, USD baz›nda %25’lik bir
büyüme gerçeklefltirdi¤imizi belirte-
rek bu ivmenin krize ra¤men 1999
y›l›nda da sürdürülece¤ini ifade etti-
ler. Genel Müdür Yard›mc›m›z
Dr. Adnan Büyükdeniz ise Türkiye
Ekonomisinin genel bir de¤erlendir-
mesini yapt›.

fiubeler Müdürlü¤ü taraf›ndan
haz›rlanan flube raporlar› slaytlar ha-
linde sunularak, genel bir de¤erlen-
dirmesinin yap›ld›¤› toplant›da kapa-
n›fl konuflmas›n› yapan Genel Mü-
dürümüz Osman Akyüz, toplant›n›n
verimli geçti¤ini belirterek 1999 y›l›-
n›n II. dönem toplant›s›nda bulufl-
mak üzere toplant›y› kapatt›. 
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Albaraka’dan

Glo

Bafll›yor

A lbaraka Türk çal›flanlar›n›n
mesai saatleri d›fl›ndaki za-
manlar›n› daha verimli bir fle-

kilde de¤erlendirmesine yard›mc› ol-
mak, birliktelikleri sadece mesai sa-
atleriyle s›n›rl› tutmay›p daha ilerilere
götürmek ve ortak duygular olufltura-
bilmek amac› tafl›yan Albaraka Ku-
lüpleri hayata geçmeye bafllad›. Ku-
rum içinde gerçeklefltirilen sosyal ve
kültürel aktiviteleri daha sistemli ve
programl› bir altyap›ya oturtmak
amac›yla çal›flanlar›n bir araya gele-
rek kuracaklar› kulüpler kendi alanla-
r›nda çeflitli etkinlik ve organizasyon-
lara imza atacak. 

GEZ‹ KULÜBÜ
Bu amaçlarla yola ç›k›larak tasar-

lanan Gezi Kulübü çal›flmalar›n›
bafllatt›. Albaraka’da daha önce de
gerçeklefltirilen gezilere ve k›r yürü-
yüfllerine Albaraka çal›flanlar›n›n ve
ailelerinin toplu olarak kat›lacaklar›
etkinlikler gezi kulübü bünyesinde
gerçeklefltirilecek. Do¤a yürüyüflleri
manas›na gelen Gezi kulübü bünye-
sinde günlük do¤a gezileri planlan›-
yor. Öncelikli olarak ‹stanbul’a çok
yak›n ama pek fark›nda olmad›¤›m›z
güzellikleri ve bölgeleri keflfetmeyi
hedefleyen kulüp, etkinliklerin ilgi
görmesi halinde ileride daha genifl
kapsaml› do¤a ve kültür gezileri or-
ganize edebilecek. 

Organizasyon Komitesini Genel
Müdür Yard›mc›lar›m›zdan Ahmet Er-
türk, Proje ve Pazarlama Yönetmeni
Ali Göçer Gelebek ve Müdür Yard›m-
c›m›z Mehmet Ali Verçin’le yine Pro-
je Pazarlama uzmanlar›ndan Alp Öz-
çelik’in oluflturdu¤u Gezi kulübü üye
kay›tlar›na bafllad›. 

AMATÖR FOTO⁄RAFÇILAR
KULÜBÜ

Albaraka’da faaliyete bafllayan
bir di¤er kulübümüz de Amatör Fo-
to¤rafç›lar Kulübü. Foto¤raf kendine
özgü kurallar› olan bir sanat dal›d›r
düflüncesinden hareketle sanatç› in-
celi¤i ve duygusunu, sanatç› duyarl›-
l›¤›n› ve bak›fl aç›s›n› kazand›racak
bir çaban›n ve etkinli¤in içerisinde ol-
may› amaçlayan Amatör Foto¤rafç›-
lar Kulübü bu alanda kurslar, semi-
nerler, sergiler ve geziler düzenle-
meyi hedefliyor. 

Kulüp, foto¤raf sanat›na ilgi du-
yan ve foto¤raf çekmeyi sevenlerin
kiflisel geliflimine katk›da bulunmay›
ve foto¤raf sevenleri ayn› çat› alt›nda
toplayarak Kurum içi yard›mlaflma
ve dayan›flma duygular›n› art›rmay›
da kendisine hedef olarak belirlemifl
bulunuyor. Kulüp üyeleriyle foto¤raf
dünyas›nda isim yapm›fl profesyo-
nelleri tan›flt›rmay›, foto¤rafla ilgili di-
¤er kulüp, dernek ve vak›flarla teorik
ve pratik iflbirli¤ine gitmeyi; konuyla
ilgili bas›n ve yay›n takibini yapmay›
ve çeflitli yar›flmalar düzenleyerek
baflar›l› foto¤rafç›lar› ödüllendirmeyi
program› aras›na alan kulüp ileride
çeflitli sergiler açmay› da amaçl›yor. 

Kulüp Kurucu üyelerini Genel Mü-
dür Yard›mc›lar›m›zdan Dr. Adnan
Büyükdeniz ve Fahretin Yahfli’yle bir-
likte Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Uzman›-
m›z Sn. Ekrem fiahin’in oluflturdu¤u
kulüp amaç ve hedeflerini tüm Alba-
raka çal›flanlar›na deklare ederek
üye kay›tlar›-
na baflla-
m›fl bulu-
nuyor. 

Albaraka’da Kulüpler Dönemi

Bafll›yor
Kurum içinde gerçeklefltirilen sosyal ve kültürel aktiviteleri daha sistemli ve programl› bir altyap›ya 

oturtmak amac›yla çal›flanlar›n bir araya gelerek kuracaklar› kulüpler kendi alanlar›nda 
çeflitli etkinlik ve organizasyonlara imza atacak.



Haberler
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Bizden 
Haberler

Bizden
Haberler

 

HOfiGELD‹N‹Z ‹fle Yeni Bafllayanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube
‹brahim Acar Hukuk
Hasan Yan›k Kayseri fib.

Ad› Soyad› Birim/fiube
Zekeriya Ifl›k Bak›rköy fib.
Cihan At›lgan Ümraniye fib.

Ad› Soyad› Birim/fiube
Zeki Gül Adapazar› fib.

BAfiARILAR Tayin ve Terfiler
Ad› Soyad› Yeni Birim/fiube Unvan›
Ahmet Ocak Mali ‹fller Yönetmen
Ahmet Güzel Bilgi ‹fllem Müdür Yrd.
B. Cemal Rodoplu Proje & Paz. Müdür Yrd.
Cevdet Erifl fiubeler Md. Müdür Yrd.
Hakan Beroo¤lu D›fl ‹fller Müdür Yrd.
Nedim F›nd›k D›fl ‹fller Müdür Yrd.
Muzaffer Yurtalan D›fl ‹fller Müdür Yrd.
Zeki fiahin Merkez fib. Müdür Yrd.
Turgut Simitçio¤lu Merkez fib. Müdür Yrd.
Hasan Ali Soyhan Merkez fib. Müdür Yrd.
Metin Atlam Karaköy fib. Müdür Yrd.
M. Refik Güleç Konya fib. Müdür Yrd.
R›fat Y›ld›r›m Kayseri fib. Müdür Yrd.
‹sa Bozçelik Samsun fib. Müdür Yrd.
fiakir Çak›r Fatih fib. Müdür Yrd.
Süleyman Çam Bayrampafla fib. Müdür Yrd.
Levent Balkan D›fl ‹fller II. Müdür
Alaaddin Baflaran Ankara fib. II. Müdür
Hayati Sürücüo¤lu ‹zmir fib. II. Müdür 
Abdülaziz Ergül Mali ‹fller fief Yrd.
Ahmet Ay Merkez fib. fief Yrd.
Ahmet Ergin Antalya fib. fief Yrd.
Ali Akbafl Kayseri fib. fief Yrd.
Ali Bedir Merkez fib. fief Yrd.
Ayhan Revnak fiubeler Md. fief Yrd.
Aziz Metin Hukuk ‹flleri fief Yrd.
Emin Aky›ld›z Kad›köy fib. fief Yrd.
Metin Genç Samsun fib. fief Yrd.
Mesut Çetin D›fl ‹fller fief Yrd.

Ad› Soyad› Yeni Birim/fiube Unvan›
‹brahim A¤ca Gaziantep fib. fief Yrd.
Kenan Kocaman Fatih fib. fief Yrd.
Nuh Ermifl Merkez fib. fief Yrd.
Hasan Kayhan Karaköy fib. fief Yrd.
Mustafa Baydemir ‹dari ‹fller fief Yrd.
Sedat Yeten Adapazar› fib. fief Yrd.
Ufuk Y›lmaz Merkez fib. fief Yrd.
Vedat Saydam Karaköy fib. fief Yrd.
Zeki Karaca Gaziantep fib. fief Yrd.
Sermet Aslan Adana fib. fief Yrd.
Turan Özdemir Bal›kesir fib. fief Yrd.
Veysel Gürp›nar Ankara fib. fief Yrd.
Yusuf Sa¤kol Konya fib. fief Yrd.
Zeki Özdemir Konya fib. fief Yrd.
Yunus Ahlatç› Mali ‹fller Uzm.Yrd.
Rahim Çal›flkan ‹dari ‹fller Uzm.Yrd.
Cafer Alkan Mali ‹fller Opr.Yet.
Sinan Dede Merkez fib. Opr.Yet.
‹brahim Mamur Merkez fib. Opr.Yet.
M. Necati Özer D›fl ‹fller Opr.Yet.
M. Behzat Ekinci D›fl ‹fller Opr.Yet.
Metin Çetir D›fl ‹fller Opr.Yet.
Bayram Önerbay Kad›köy fib. Opr.Yet.
Engin Odabafl D›fl ‹fller Opr.Yet.
Cemal Öztürk Karaköy fib. Memur
Hüseyin ‹slamo¤lu Ümraniye fib. Memur
M. Murat Ülgen Risk Takip Memur
Hilmi Kara Merkez fib. Memur

TEBR‹KLER Çocu¤u Olanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Nihat Bulut Proje & Paz. Hicret Nida
Numan Da¤ Proje & Paz. Rana Betül
Abdülaziz Ergül Mali ‹fller Zeynep Meryem
Ekmel Aksoy fiubeler Md. Sitare Leyal
Necati Tarhan Merkez fib. Tayfun
Mehmet Bafl›büyük Merkez fib. Süheyl

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Vedat Yaflbey Bursa fib. Mahmut Ensar
Hasan Kayhan Karaköy fib. Hüseyin
Halil Sapmaz Konya fib. Zehra
‹brahim A¤ca Gaziantep fib. Muhammed Eren
Erdinç ‹flleyen Siteler fib. Sena

MUTLULUKLAR Evlenenler
Ad› Soyad› Birim/fiube
Veysel fiahin Kayseri fib.
Adil Zeki fiahin Merkez fib.

Ad› Soyad› Birim/fiube
H. ‹brahim Bafler Bak›rköy fib.

Ad› Soyad› Birim/fiube
Adem Örnek Samsun fib.



Kültür-Sanat

ALBARAKA TÜRK24

Kuflkusuz Ali Gö-
çer iyi bir flair,
usta bir tiyatro
yazar› oldu¤u
gibi, ayn› za-
manda da et-
kin ve “velut”

bir kalem. Peflpefle ki-
taplar yay›nlayarak, kendisinin “tiryakisi”

okuyucular›n› sevindiriyor. 
Ali Göçer’in “Baflkald›r›n›n Boyutlar›” ad›-

n› tafl›yan son kitab› “Hece” yay›nlar› aras›n-
da onuncu kitap olarak ç›kt›. Ali Göçer ayn›
zamanda “Hece Dergisi” yazar kadrosundan.
Bu dergide hemen hemen her say› fliirleri, ya-
z›lar› yay›nlan›yor. 

Ali Göçer sözkonusu kitab›ndaki deneme-
lerinde; yirminci yüzy›l›n bafldöndürücü tek-
nolojik geliflmeleri karfl›s›nda, beton y›¤›nlar›
ve makina parçalar› aras›nda s›k›fl›p kalm›fl
insanl›¤›n, yarad›l›fl›nda var olan de¤erlerden
kopar›l›fl›n›, yo¤un kimlik bunal›m›n›, flaflk›n-
l›¤›n›, yaln›zl›¤›n›, durum ve durufl açmazlar›-
n›, can s›k›nt›s›n›, mutsuzlu¤unu dile getiriyor.
Bütün bu durumlar karfl›s›nda “yaflad›¤› ça¤-
da olup bitenlerden sorumlu bir yazar” bilin-
ciyle konumunu ve duruflunu belirliyor. fiöyle
diyor kitab›n›n bir yerinde: 

“Toprak uyar›yor, gökyüzü uyar›yor, tarih
uyar›yor bizi; Ulusumuzun misyonu hangi
yöndedir: Uyar›l›yoruz sürekli. Bu k›fl yafla-
d›klar›m›z›, flu an yaflad›klar›m›z› düflünmek
yeter. (……) Bilincimizi, bak›fl aç›m›z›, olayla-
r› de¤erlendiremiyen, gerçeklere uzanama-
yan kendi iç dünyam›z› ‘afet bölgesi’ ilan edip
kendimizi bafltan sona irdelememiz gerekir:
BEN K‹M‹M? Bu soruyu evlerimizin, ifl yerle-
rimizin tüm görünen bölgelerine bir afifl gibi
as›p sürekli kendimizi uyan›k m› tutmal›y›z
yoksa? (s.17)

Yirmisekiz makale, yüzotuzdört sayfadan
oluflan “Baflkald›r›n›n Boyutlar›” adl› bu kitap;
bu günlerin iç s›k›nt›lar›na ve burkuntular›na
karfl› bir “flifâ” niteli¤inde.

Baflkald›r›n›n Boyutlar›, Ali Göçer, Hece Yay›nlar›, Mart
1999, Ankara Tel: (0.312) 419 69 13 Faks: 419 69 14

 

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

SOLDAN SA⁄A
1) Ola¤anüstü olmayan süre afl›m›, düzgülü süreafl›m›  2) Kaybolduktan sonra bulunmufl sahipsiz
fley; bulma. Bulan kifli “resmî makam”a haber verdikten befl y›l sonra sahibi ç›kmazsa buldu¤u
kendisinin olur - ‹lgili  3) Osmanl› döneminde bir esnaf kuruluflu üyesi - Bir erkek ad› - Geri verme
4) Hayvan›n s›rt›na, eyerin alt›na konulan belleme - Gö¤ün en yüksek kat› - Beddua  5) Zorlamak,
zorunda b›rakmak - As›l ad› Abdülcelil Çelebi olan Osmanl› döneminin ünlü minyatür sanatç›s›  6) Bir
nota - Eksik de¤il - Uzakl›k iflareti  7) Yukar›dan afla¤›ya getirme, indirme - ‹sviçre’de bir ›rmak -
Sergen  8) (Tersi) Aksi, makûs - Bir ilimiz - Sur  9) Mendelevyum’un simgesi - Bir nota - Elma armut
gibi meyvelerin kurutulmuflu  10) S›k›yönetim - K›saca Kara Kuvvetleri  11) Bir yerden, bir fleyden
kurtulma; kurtulufl - Su - Eski bir tarihi belirten önek - Çoban  12) Sonu olmayan gelecek zaman -
Baryum’un simgesi - Gerçek  13) Üstün de¤il - Güney Amerika devesi - Bir ünlem - Giz  14) K›saca
kiloamper - Dili tutuk - En çok, maksimum  15) Bay›nd›rl›k - Avuç içi - Ba¤›fllama - S›cak bölgelerde
yetiflen bir meyve.

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Bir ihtiyac›n karfl›lanmas› için de¤il, çevresini etkilemek amac›yla yap›lan tüketim, gösterifl
tüketimi.  2) D›flardan içeriye girme, girifl - Stronsiyum’un simgesi - Rusça’da evet - Mikroskop cam›
3) Kefile kefil olma  4) Fas’›n plaka iflareti - Bir ajans›n simgesi - Bir binek hayvan› - Allah’›n
s›fatlar›ndan - Kripton’un simgesi  5) Ütüleme amac› - (Tersi) Türk Standartlar› Enstitüsü’nü
simgeleyen harfler - Sorun  6) (Tersi) Utanma - Gelecek, istikbal - Baya¤› - Do¤u Karadeniz’e özgü
k›y› teknesi  7) ‹sim - (Tersi) K›saca milattan önce - Do¤u Anadolu’da kullan›lan bir tür küçük zurna
8) Be¤enme, itibar - Aile yak›nlar›  9) Yüce - Bir erkek ad›  10) Sivas’›n bir ilçesi - Sultan Veled’in bir
eseri - Eziyet  11) Beyaz - Lübnan’›n plaka iflareti (Tersi) Bir bayan ad›  13) her taraf› suyla çevrili
kara parças› - Yaprak, yaz›l› ka¤›t - Devletin kimi ifllerden ald›¤› vergi  14) Bilgisiz, cahil - ‹liflkili
15) Alacakl›n›n raz› olmad›¤› durumlarda mahkeme taraf›ndan “rehin”in kald›r›lmas› ifllemi - Gizem

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.

Baflkald›r›n›n
Boyutlar›



 

Sevgili Çocuklar,

“Her kitap bilgiye aç›lan bir
kap›d›r”

diyerek gerçeklefltirmifl oldu¤umuz
üç ayr› kitap kampanyam›za
göstermifl oldu¤unuz ilgi ve
sevgiye teflekkür ederiz.

Yeni çal›flmalar›m›zda tekrar bir
arada olma ümidiyle…

Çocuklar
kitaplar›m›zla sevindi
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“Faizsiz Kazanç”



‹ S T A N B U L ’ D A N M E D ‹ N E ’ Y E B ‹ R T A R ‹ H B E L G E S E L ‹
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HİCAZ DEMİRYOLU

 

FOTOĞRAF ALBÜMÜ
HİCAZ DEMİRYOLU

Osmanl› Devleti’nin Kuruluflunun 700. Y›l› An›s›na haz›rlam›fl oldu¤umuz bu eseri 
S‹MURG Kitabevi’nden temin edebilirsiniz. Tel: (0.212) 243 63 77 - 292 27 12


