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Geçti¤imiz say›da Say›n Osman
Akyüz’ün yaz›s› ile tart›flmaya açt›-
¤›m›z, faizsiz finansman sisteminin
ve onbefl y›ll›k uygulama deneyimi-
nin yeni ihtiyaçlar ve imkânlar ›fl›¤›n-
da yeniden de¤erlendirilmesi ça¤r›-
s›na gelen cevaplardan biri olan Ya-
kup A¤ca’n›n yaz›s›n› yenilerinin ta-
kip edece¤ini umuyoruz. Bu say›ya
katk›da bulunan di¤er yaz›lar›n da il-
giyle okunaca¤›na eminiz. 

Bu arada Bereket’in, içeri¤inin
renklili¤i ve düzeyi
itibariyle bir ‘Kurum
Bülteni’ olmaktan
adamak›ll› bir ‘Der-
gi’ye do¤ru h›zla ev-
rildi¤ini de belirte-
lim. Bize düflen gö-
revin, bu trendi yön-
lendirerek Bereket’i
bir ‘düflünce platfor-
mu’ düzeyine ulafl-
t›rmak oldu¤una
inan›yoruz. Bu yol-

da okuyucular›m›zdan ve dostlar›-
m›zdan katk› bekledi¤imizi yeniden
duyurmakta yarar görüyoruz. 

Yeni bir say›da buluflmak üzere
hoflçakal›n. 

 

Ahmet Ertürk
Genel Yay›n Yönetmeni
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Bereket’in yeni bir say›s›yla
daha karfl›n›zda olmaktan
dolay› mutluyuz. 

Geçen say›daki ça¤r›m›z›n etki-
siyle midir bilmiyorum, ama bu sa-
y›da elimize ulaflan gerçekten çok
de¤erli makaleler aras›nda seçim
yapmakta hayli zorland›¤›m›z› ve
baz› yaz›lar› bir sonraki say›ya b›-
rakmak zorunda kald›¤›m›z› mem-
nuniyetle belirtmek isterim. 

Bu say›da teknik niteli¤i a¤›r ba-
san inceleme-arafl-
t›rma türü yaz›lar
ço¤unlu¤u teflkil
ediyorsa da okuyu-
cunun estetik be¤e-
nisine hitap eden
ürünlere de yer ve-
rilmeye çal›fl›ld›. 

Elinizdeki say›,
Osman Akyüz’ün,
Türkiye’nin yaflad›¤›
tarihinin en ciddi
ekonomik krizlerin-
den biri çevresinde oluflan “geç al-
g›lama” sorununa ve bunun sebep-
lerine de¤inen yaz›s› ile bafll›yor.
Yaz›n›n ana mesaj› belli: Yap›lmas›
gerekenler, yap›lanlar›n ve yap›l-
makta olanlar›n hâlâ çok uza¤›nda. 

Dr. Adnan Büyükdeniz’in Türk
ekonomisindeki son geliflmeleri ele
alan yetkin incelemesi, sadece eko-
nominin bugünkü durumunu anlama-
m›za yard›mc› olmuyor, ayn› zaman-
da yak›n gelece¤e dönük projeksi-
yonlar›m›za da ›fl›k tutacak zengin
malzemeler içeriyor. Dr. Büyükde-
niz’in, bu incelemelerini önümüzdeki
say›larda daha analitik bir düzlemde
sürdürece¤ini de flimdiden belirtelim. 
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ALBARAKA TÜRK 3

KR‹Z‹N GEÇ ALGILANMASI

T
ürkiye’nin ekonomik krizi yo¤un flekilde hissetmeye bafllama-

s›n›n üzerinden yaklafl›k bir y›l geçmifl bulunuyor. ‹ç talepte

daha önceden bafllayan daralman›n yaklafl›k bir y›l önce d›fl

talepteki, özellikle Rusya ve eski Sovyetler Birli¤i ülkelerindeki kriz-

den kaynaklanan flok daralmayla çak›flmas›, sanayi üretiminde, ka-

pasite kullan›m›nda, ithalatta ve ihracatta ayn› ölçüde dramatik bir

düflüflün ana sebebini oluflturdu. Bu y›l›n bafllar›na kadar gerek fi-

nans sektöründe, gerekse reel sektörlerde hiç kimse ‘kriz’ sözünü te-

laffuz bile etmeye kalk›flmazken bugün Türkiye tarihinin son otuz-k›rk

y›ldaki en büyük krizini yaflad›¤›m›zdan rahatl›kla söz edilebiliyor.

Ekonomi yönetiminin de benzeri bir söylem de¤iflikli¤ini son bir y›lda

aç›k biçimde sergiledi¤ini hepimiz gördük. 

YANLIfi TEfiH‹SLER, KAYITSIZ TUTUMLAR

Gerek özel sektördeki gerekse ekonomi yönetimindeki bu söylem

de¤iflikli¤inin sadece basit bir ihtiyatl›l›ktan kaynaklanmay›p esasl› bir

bilgi ve analiz eksikli¤inden do¤du¤una inan›yoruz. Krizin derinlefl-

mesini sa¤layan iç ve d›fl sebepler ile makro ve mikro faktörlerin

do¤ru ve gerçekçi flekilde teflhis edilememesi, ekonominin geçi-

ci, konjonktürel bir durgunluk yaflad›¤› kan›s›n› besledi. Gele-

neksel tepki biçimimiz olan “Bu da geçer” refleksinin de

pekifltirdi¤i bu afl›r› iyimserli¤in bedeli, zaman›nda al›n-

mayan yahut yanl›fl al›nan tedbirlere karfl› kay›ts›zl›k

biçiminde tecelli etti. Teorik olarak baz› reform özellik-

leri tafl›sa da, konjonktürü ve muhtemel kaç›nma/tep-

ki e¤ilimlerinin maliyetini hesaplamad›¤› için bir y›l

içinde de¤ifltirilmesi zarureti ile karfl› karfl›ya kalan

Vergi Reformu da, böyle bir teflhis yanl›fll›¤›n›n ve ka-

y›ts›zl›¤›n kurban› oldu. 

Osman Akyüz
ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ

 

Üzerine
Kriz Yaklafl›mlar›

Üzerine
Krizin derinleflmesini sa¤layan iç ve d›fl sebepler ile makro ve mikro faktörlerin do¤ru

ve gerçekçi flekilde teflhis edilememesi, ekonominin geçici, konjonktürel bir
durgunluk yaflad›¤› kan›s›n› besledi. 
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Di¤er bir yanl›fl teflhis de, ekonominin, bütün

sektörleri ve aktörleriyle Rusya ve eski Sovyetler pi-

yasalar›na ba¤›ml›l›¤›n›n derecesi ile ilgili oldu. ‘La-

leli piyasas›’ tan›m›n›n, bir sembol olarak al›nmak

yerine Laleli semti ile s›n›rl› bir küçük pazar›n ad›

olarak alg›lanmas›, Rusya’daki krizin Türk ekonomi-

sine etkisinin s›n›rl› kalaca¤› iyimserli¤ine yol açt›.

Oysa, bu krizin, g›dadan otomotive kadar uzanan

bütün sektörleri ve bütün s›nai ve ticari havzalar›

kapsayan bir etki alan›na sahip oldu¤u tecrübe ile

anlafl›ld›. Laleli’deki küçük iflletmeciden Türkiye’nin

en büyük gruplar›na kadar çok genifl bir yelpazede-

ki Rusya ba¤›ml›l›¤›, d›fl talep düflüflünün olumsuz

etkilerini artt›ran en

önemli faktör oldu. Üs-

telik, bu piyasalardaki

yüksek kâr marjlar›n›n

iç finans piyasalar›nda-

ki yüksek fon maliyetle-

rini dengeleme özelli¤i,

Rusya piyasas›na do¤-

rudan ba¤l› flirketleri

hantal, verimsiz ve ted-

birsiz bir yap›lanmaya

itmifl bulunmaktayd›.

Krizin bafllamas› ve al-

ternatif d›fl pazarlarda-

ki kâr marjlar›n›n düflüklü¤ü, bu flirketlerin mali ya-

p›lar›n›n afl›r› derecede bozulmas›na yol açt›. 

F‹NANS SEKTÖRÜ VE KR‹Z‹N DER‹NLEfiMES‹

Yukar›da de¤indi¤imiz ‘gecikmeli kriz alg›lamas›’

en çok bankac›l›k (finans) sektöründe kendisini

gösterdi, hem de en dramatik uygulamalar biçimin-

de. Hazine kâ¤›tlar› üzerinden kolay bankac›l›k

yapman›n en önemli etkisi, reel piyasalara karfl› du-

yarl›k derecesinin zay›flamas› fleklinde ortaya ç›kt›-

¤› için bu kriz durumunu da bankalar ayn› duyars›z-

l›kla geçifltirmeye çal›flt›lar. Mevduatta devlet ga-

rantisi rahatl›¤›n›n ve plasmanda Hazine kâ¤›tlar›

kolayl›¤›n›n besledi¤i bu duyars›zl›k, bir taraftan re-

el sektöre aç›lan kredilerin sert biçimde durdurul-

mas›, di¤er taraftan bu durumun getirdi¤i fon ak›fl

tablolar›ndaki bozulma nedeniyle flirketlerin ödeme

kabiliyetlerini yitirmeleri ve hukuki takibata maruz

kalmalar› fleklinde ortaya ç›kt›. 

Bu noktada, flirketlerin bilançolar›ndaki özkay-

nak-yabanc› kaynak dengesinin yabanc› kaynak le-

hine afl›r› derecede bozulmufl olmas›n›n da krizin

etkilerini fliddetlendirdi¤ini belirtmeden geçemeyiz.

Özkaynaklar›n as›l faaliyet alan› d›fl›nda, daha çok

da gayr›menkul yat›r›mlar› biçiminde de¤erlendiril-

mesi yoluyla gerçeklefltirilen bir tür ‘hedging’ yönte-

mi de, bu flartlarda gayr›menkul piyasalar›ndaki

fliddetli daralman›n et-

kisiyle anlam›n› ve gü-

cünü yitirdi. Vergi ya-

salar›nda yap›lan de¤i-

fliklik, bu daralmay›

gayr›menkul piyasala-

r›na özgü olarak daha

da fliddetlendirdi. Bu

da, flirketlerin finans

piyasalar›ndaki s›k›fl›k-

l›¤› aflma kabiliyetlerini

do¤al olarak zay›flatt›.

bilanço d›fl› varl›klar›n›

daha likit tasarruf araç-

lar›nda de¤erlendirenler ise, ödedikleri faizler ile

kazand›klar› faiz gelirleri aras›ndaki marjlar nisbe-

tinde bir de¤er kayb›na u¤rasalar da di¤erlerinden

daha güçlü ve dayan›kl› bir mali yap› oluflturabilme-

yi baflard›lar. 

Ekonomi yönetiminin krizden ç›kmaya yard›mc›

olma veya en az›ndan krizin tahribat›n› onarma ni-

yetlerinden kuflku duymasak da bütün bir ekonomi-

yi rehin alm›fl bulunan yüksek faiz politikalar›ndan

geri dönüflü mümkün k›lacak bir yap›sal reform

program›n›n henüz uza¤›nda bulundu¤umuzu söy-

leyebiliriz. Yine de, konunun önem ve aciliyetinin

yetkili ve ilgililer taraf›ndan kavranmakta oldu¤unu

temenni ediyoruz. 



Bankac›l›k
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Globalleflen Dünyada

fiemsiye Hikayesi

BB A N K A -
LAR: Gü-
neflli hava-

larda flemsiye verip,
ya¤murlu havalarda
geri mi al›yorlar?

ÖZEL F‹NANS KU-
RUMLARI: Güneflli hava-

larda verdikleri flem-
siyelere ilave ola-

rak ya¤murlu ha-
valarda yeni flem-
siyeler mi da¤›tma-
ya çal›fl›yorlar?

Evet, evet. En az›ndan baz›lar›
için.

Kiflisel ve kurumsal erdem veya
erdemsizlik kavramlar›ndan ba¤›m-
s›z olarak yasal çerçeve ve kurumla-
r›n genel prensipleri dikkate al›narak
yap›lacak ilk de¤erlendirmede bu iki
soruya da evet cevab› verilebilir. 

Bundan sonra anlatacaklar›m›z›
özetleyecek olursak flunu söylemek
istiyoruz: Kriz ortamlar›nda bankalar
rasyonel ve kaç›n›lmaz bir davran›fl
olarak oluflan yeni konjonktüre rahat
bir flekilde uyum sa¤layabilmek için
1) Müflterilerinden kredilerini kapat-
malar›n› isterler. 2) Böylece geri ça-
¤›rd›klar› bu paralar›na k›sa vadeli
ve yüksek faizli bir nitelik kazand›r-
mak isterler. 3) Bu durum müflterile-
rinin menfaatine olmad›¤› ve canlar›-
n› yakt›¤› için de çok a¤›r bir flekilde
elefltirilirler. 

Öte yandan yasal olarak ve kendi
özel prensipleri gere¤i ÖFK’lar da
1) ‹nterbankta gecelik faiz ifllemleri,
repo, bono, tahvil ve hazine bonosu

gibi ifllemler yap(a)mad›klar›, 2) Elle-
rindeki fonlar›n at›l kalmamas› için
reel sektörü finanse etmek zorunda
olduklar› ve 3) Kriz ortamlar›nda
müflterilerinin önemli bir k›sm› iflleri-
ni küçültüp fon kullanmay› azaltt›kla-
r› için ellerinde kullanamad›klar› at›l
fon problemi oluflur. 

Bundan dolay› da ÖFK’lar kriz or-
tamlar›nda fon kullanmaya ehil yeni
müflteri ararlar. 

Pekala bankalar ticaret ve sana-
yinin düflman› m›: Hay›r! Ancak uzun
dönemde ve özel konjonktürlerde
aralar›nda çok ciddi menfaat çat›fl-
malar› olabilir. 

ÖFK’lar ticaret ve sanayinin dos-
tu mu: Evet! En az›ndan mecburen
evet. Teorik olarak ÖFK’lar bugünkü
mevzuat çerçevesinde sadece sana-
yi ve ticaret kurulufllar›n›n birincil fa-
aliyeti olan üretim ve ticaretin finans-
man›n› sa¤lamak zorunda olduklar›
için, firmalar›n hayatiyetini sürdür-
mesine mahkumiyet derecesinde
ba¤›ml›d›rlar. 

Bir ülkenin reel sektörü için bu ni-
telikteki finansal kurulufllar›n varl›¤›
çok büyük bir flanst›r. Neredeyse dev-
letin kriz ortamlar›nda yapmak isteyip
de yapamad›¤› faaliyetleri kendi iç di-
namikleri gere¤i yapan bu kurulufllar-
la çal›flman›n firmalar›n ve ülkenin le-
hine oldu¤u apaç›k bir gerçekliktir. 

Tan›d›¤›m pek çok banka üst dü-
zey yöneticisi gerçekten sayg›de¤er
insanlar ve kendilerini sayg›de¤er k›-
lan de¤erlerini bankalar›n›n politikas›
haline getirmeye ve bu de¤erleri tüm
çal›flanlar›na yaymaya çal›flmakta-
d›rlar. Bu yöneticiler de sanayi ve ti-
caretin daha da geliflmesi için adeta
ç›rp›nmaktad›rlar. 

Akla hemen nas›l olur da müflte-

rilerini kendileri için bu kadar önemli
gören bu sayg›de¤er yöneticiler
müflterilerini zor duruma düflece¤ini
bile bile, hiç gözünün yafl›na bakma-
dan kriz ortamlar›nda kredilerinin ka-
pat›lmas›n› istemektedirler. 

Cevab› sorunun içinde gizli: Kriz!
Ekonomik krizler çok ac›mas›z or-

tamlard›r. Kifli veya kurumlar kendi
ekonomik faaliyetlerini sekteye u¤ra-
tacak ve hatta kendilerini yokedecek
geliflmelerle karfl› karfl›ya kalabilirler.
Böyle durumlarda bu kifli ve kurumlar
adeta bir ölüm-kal›m psikolojisi ile
kararlar al›p buna paralel davran›fl-
larda bulunabilirler. Dolays›yla bafl-
kas›na zarar vermeden kendini esen-
li¤e ulaflt›rmak mümkün olmayabilir.
fiüphesiz bütün bu anlatt›klar›m›z›
yanl›fllayacak istisnalar her zaman
vard›r. Ancak kendi can›n›n derdine
düflen banka veya finans kuruluflu
müflterisinin can›n› düflün(e)mez. 

Do¤rusu Albaraka, iyi günde baz›
bankalar›n sundu¤u abart›l› imkanlar-
la rekabet edememektedir. Ancak is-
tikrarl› bir flekilde uzun dönemde her
zaman müflterisinin menfaatini gözet-
mekte ve kollamaktad›r. Her kriz orta-
m›n›n Albaraka Türk için yeni müflte-
riler getirdi¤i do¤rudur. Do¤ru bir ter-
cihle, çal›fl›lacak finans kuruluflu ola-
rak Albaraka Türk’ü seçmifl olan fir-
malar›n kriz ortamlar›nda fazla zor
duruma düflmedikleri, böyle bir ihti-
mal olmas› halinde Albaraka Türk’ün
profesyonel kadrolar›n›n yard›m ve
deste¤iyle bu durumun düzeltilebile-
ce¤ine inanmalar›, bize, yapt›¤›m›z
iflin do¤ru oldu¤una dair anlaml› bir
özgüven ve mutluluk vermektedir. 

Herkese istikrarl› ve sürekli büyü-
yen bir Türkiye dile¤iyle hay›rl› ifller
dileriz. 
* Proje ve Pazarlama Müdürlü¤ü, Müdür Yard›mc›s›

Bankac›l›k ve

fiemsiye Hikayesi
Mehmet Ali Verçin*

Bir ülkenin reel sektörü için bu nitelikteki finansal kurulufllar›n varl›¤›

çok büyük bir flanst›r. 
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Globalleflen Dünyada

De¤erlendirme

1
999 y›l›n›n ilk yar›s› Türk eko-
nomisi aç›s›ndan, geçen y›l
bafllayan daralma e¤iliminin gi-

derek daha da belirginleflti¤i bir dö-
nem olmufltur. Reel ekonomiye ilifl-
kin baz› temel göstergeler, halen ya-
flanmakta olan ekonomik krizin yak-
lafl›k son yirmi y›ll›k dönemde karfl›-
lafl›lan en ciddi boyuttaki krizlerden
birisi oldu¤una iflaret etmektedir. Bu
yaz›m›zda; mevcut en son veriler ›fl›-
¤›nda Türk ekonomisinin içinde bu-
lundu¤u konjonktürle ilgili k›sa bir
de¤erlendirme yaparak y›l›n ikinci
yar›s›na iliflkin baz› tahminler aktar-
mak istiyoruz. 

A. BÜYÜME HIZINDA C‹DD‹
DÜfiÜfi

Büyüme h›z›nda geçen y›l›n
üçüncü yar›s›nda bafllayan gerileme
e¤ilimi, 1999 y›l›n›n ilk çeyre¤inde
eksiye dönüflmüfltür. DIE verilerine
göre; geçen y›l›n ilk üç ayl›k döne-
minde %8,7 büyüyen Gayrisafi Yurti-
çi Has›la  (GSYIH) bu y›l›n benzer
döneminde %8,5 eksi büyüme kay-
detmifltir. %8,5’luk eksi büyüme
–k›smen geçen y›l›n ilk çeyre¤indeki
yüksek oranl› büyüme mukayesesini
yans›t›yor olsa bile– ekonominin
1999 y›l›n›n ilk yar›s›nda ne denli
ciddi bir daralma içinde oldu¤unu
aç›kca göstermektedir. [Henüz ra-
kamlar mevcut olmamakla birlikte,
bu daralman›n azalarak y›l›n ikinci
üç ayl›k döneminde devam etti¤i tah-
min edilmektedir]. 1999 y›l›n›n ilk

çeyre¤inde büyüme h›z›nda gözle-
nen düflüfl esas itibar›yla yurtiçi özel
kesim talebindeki, k›smen de yurtd›-
fl› talepteki (ihracat) daralmadan
kaynaklanm›flt›r. Bu dönemde özel
nihai tüketim harcamalar› (reel ola-
rak) %6,7, özel sabit sermaye yat›-
r›m harcamalar› da (reel olarak)
%20,7 oran›nda düflmüfltür. Benzer
flekilde; geçen y›l›n ilk çeyre¤inde
%22,4 oran›nda art›fl gösteren ihra-
cat, bu y›l›n ayn› döneminde %8 dü-
flüfl kaydetmifltir. ‹thalatta y›l›n ilk
çeyre¤inde %20 civar›ndaki gerile-
me, cari y›lda ekonomik daralma ve
üretim gerilemesinin boyutlar› konu-
sunda önemli bir gösterge niteli¤in-
dedir. ‹thalattaki gerileme büyük öl-
çüde hammadde/yar›mamul ve yat›-
r›m mal› ithalat› talebindeki ciddi ge-
rilemeden kaynaklanm›flt›r. 

‹malat sanayinde kapasite kulla-
n›m oran›, y›lbafl›ndan bu yana art›fl
e¤ilimi içinde olmakla birlikte, hala
geçen y›lki seviyelerin alt›nda sey-
retmektedir. Geçen y›l›n Haziran
ay›nda %78 seviyesinde olan kapa-
site kullan›m oran› bu y›l›n ayn› ay›n-
da %76 civar›nda seyretmektedir.
DIE’nin imalat sanayi e¤ilim anketine
göre; “iç talep yetersizli¤i”, tam kapa-
site ile çal›flamama sebebleri aras›n-
da hala en önemli faktör olma özelli-
¤ini sürdürürken, bunu d›fl pazarlar-
daki talep yetersizli¤i takip etmekte-
dir. Ancak; Haziran ay›na ait anket
sonuçlar› iç piyasalarda bir canlan-
ma olaca¤›na, buna mukabil “çekir-

dek enflasyon” olarak da nitelendire-
bilece¤imiz imalat sanayi fiyat art›fl-
lar›n›n sürece¤ine iflaret etmektedir. 

D‹E’nin (1997 bazl›) Sanayi Üre-
tim Endeksi; toplam sanayi üretimi-
nin bu y›l›n ilk befl ayl›k döneminde
ortalama olarak (geçen y›l›n ayn› dö-
nemine göre) %5,8 oran›nda düfltü-
¤ünü göstermektedir. Geçen y›l›n
Ocak-May›s befl ayl›k döneminde
%5’e yak›n art›fl gösteren imalat sa-
nayi üretimi bu y›l›n ayn› döneminde
%6,6 oran›nda düflmüfltür. Üretimi
en fazla gerileyen sektörler aras›n-
da; tekstil (eksi %14), giyim (eksi
%13,8), deri (eksi %13,3), ana metal
sanayi (eksi %7,9) gelmektedir. 

B. ENFLASYON
Y›ll›k enflasyon h›z›nda yaklafl›k

bir y›ld›r gözlenen yavafllama e¤ilimi
bu y›l›n Nisan ay›nda durmufltur. ‹ç
piyasadaki ve üretimdeki ciddi daral-
maya ra¤men, fiyatlar›n beklenen-
den daha h›zl› artt›¤› söylenebilir. ‹ç
piyasalar›n ve ekonominin oldukça
canl› oldu¤u geçen y›l›n ilk 6 ayl›k
döneminde %26,4 oran›nda art›fl
gösteren toptan eflya fiyatlar› bu y›-
l›n ayn› döneminde %23,2 artm›flt›r.
Benzer flekilde; geçen y›l›n ilk yar›-
s›nda %29,6 artan tüketici enflasyo-
nu bu y›l›n ayn› döneminde %25,4
artm›flt›r. Talep düflüklü¤ü ve piya-
salardaki ciddi daralmaya ra¤men fi-
yatlar›n geçen y›la yak›n düzeylerde
artmas› dikkat çekicidir. Bu durum,
ekonomide maliyet enflasyonunun

Konjonktürel Bir

De¤erlendirme
Ekonominin içinde bulundu¤u mevcut flartlardan ç›k›fl, sadece özel kesimin nisbeten
güçlü dinamiklerine dayal› olarak de¤il, hükümetin reel ekonomik faaliyetleri teflvik

eden ekonomi politikalar›n› da devreye sokmas›na ba¤l› olarak gerçekleflebilir. Dr. Adnan Büyükdeniz*

1999’un ‹lk Yar›s›nda Türk Ekonomisi:
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sürdü¤ü ve enflasyon h›z›n›n piya-
salardaki canlanma ile birlikte, en
az›ndan bu günkü düzeylerin pek al-
t›na inmeyece¤i intiba› vermektedir.
Y›l›n ikinci yar›s›ndaki fiyat art›fllar›
ile birlikte, y›ll›k enflasyon h›z›n›n
1999 sonu itibar›yla %50-60 band›n-
da gerçekleflmesi tahmin edilmekte-
dir. Bu arada, döviz kur art›fl›, enf-
lasyon h›z› ve faiz oranlar› aras›nda-
ki ciddi farklara (makasa) dikkat çek-
mek gerekiyor. 

C. BÜTÇE AÇIKLARI ARTARAK
SÜRÜYOR

Aç›klanan son konsolide bütçe
rakamlar›, bütçe aç›¤›n›n bu y›l rekor
düzeylerde seyretti¤ini göstermekte-
dir. Y›l›n ilk alt› ay›nda 4,9 katrilyon
TL aç›k veren bütçenin, y›l sonu iti-
bar›yla 10 katrilyon TL civar›nda bir
aç›kla kapanaca¤› tahmin edilmekte-
dir. ‹lk alt› ayda gerçekleflen 5 katril-
yon TL’ye yak›n bütçe aç›¤›, geçen
y›lla mukayese edildi¤inde Bütçe’nin
reel olarak çok yüksek düzeylerde
aç›k verdi¤i ve bütçe aç›¤›n›n milli
gelire oran›n›n artt›¤› görülecektir.
Vergi gelirlerindeki yavafllama, iç
borç faiz ödemelerinde planlanan›n
üzerindeki art›fl, planlanan özellefltir-
melerin gerçeklefltirilememesi, bütçe
aç›¤›ndaki ciddi art›fl›n temel sebeb-
leri aras›nda yer almaktad›r. 

Hazine’nin y›l›n ikinci yar›s›na ilifl-
kin olarak aç›klad›¤› borçlanma
program›na göre piyasalardan 5-5,5
katrilyon TL borçlanma ve 6.2 katril-
yon TL geri ödeme yap›lmas› öngö-
rülmektedir. Rekor düzeyde bütçe
aç›klar›n›n gerçekleflti¤i ve Hazi-
ne’nin yüklü borç geri ödemeleri he-
saba kat›ld›¤›nda, kamu kesimi borç-
lanma faiz oranlar›n›n yüksek düzey-
lerde kalmaya devam edece¤i tah-
min edilebilir. Nitekim; Hazine’nin ye-
ni borçlanma yaklafl›m› çerçevesin-
de Temmuz ay› sonlar›nda gerçek-
lefltirdi¤i 3 y›l vadeli (3 ayda bir ku-
pon ödemeli) de¤iflken faizli ilk ihale-
de bileflik faiz oranlar› %123’e kadar
yükselmifltir. 

D. DIfi EKONOM‹K ‹L‹fiK‹LER
Geçen y›l dünya ticaret hacmin-

de yaflanan h›zl› daralman›n ve
dünya ekonomik büyümesindeki ya-
vafllaman›n içinde bulundu¤umuz
y›lda da devam etti¤i tahmin edil-
mektedir. OECD rakamlar›na göre,
dünya ekonomisinin 1998 y›l›nda
%1,9 oran›nda büyüdü¤ü, bu y›l da
ayn› h›zda (%1,9) büyüyece¤i tah-
min edilmektedir. Geliflmifl ekono-
milerin 1999 y›l›nda %1,8, gelifl-
mekte olan ekonomilerin de %2,5
civar›nda büyüyece¤i tahmin edil-
mektedir. 

Ödemeler dengesine iliflkin ola-
rak aç›klanan son rakamlar; Türki-
ye’de ihracat›n ilk dört ayl›k dönem-
de 10.330 milyon Dolar, ithalat›n da
14.979 milyon Dolar düzeyinde ger-
çekleflti¤ini, bunun neticesi d›fl tica-
ret aç›¤›n›n geçen y›l›n oldukça al-
t›nda 2.317 milyon Dolar düzeyinde
olufltu¤unu göstermektedir. [Geçen
y›l›n ilk dört ay›nda gerçekleflen d›fl
ticaret aç›¤› 4.357 milyon Dolar dü-
zeyinde idi]. Benzer flekilde; geçen
y›l›n ilk dört ayl›k döneminde 1,5
milyar Dolara yak›n bir düzeyde
aç›k veren cari ifllemler, bu y›l›n ay-
n› döneminde –d›fl ticaret aç›¤›nda-
ki ciddi daralmaya ba¤l› olarak– 250
milyon Dolara yak›n bir fazlal›k ver-
mifltir. ‹lk dört ayda, turizm gelirleri-
nin geçen y›la göre ancak %70 ora-
n›nda gerçekleflti¤i gözlenmifltir.
Sermaye hareketleri hesab› geçen
y›l›n ilk dört ay›nda 5,6 milyar Dolar
civar›nda fazla verirken, bu fazla ca-
ri y›l›n benzer döneminde 2,9 milyar
Dolar civar›nda kalm›flt›r. Bu azal-
ma, k›smen k›sa-vadeli sermaye gi-
riflindeki yavafllamadan k›smen de
di¤er uzun vadeli sermaye ç›k›fl›n-
dan kaynaklanm›flt›r. Gerek Merkez
Bankas›’ndaki döviz rezervlerinin
mevcut düzeyi ve gerekse ödeme-
ler dengesinin y›l›n ilk yar›s›ndaki
seyri, halen döviz kuru üzerinde
ödemeler dengesinden kaynakla-
nan bir bask›n›n olmad›¤›na iflaret
etmektedir. 

SONUÇ
1994 krizi sonras› üç y›ll›k dönem-

de ortalama %8 gibi oldukça yüksek
bir büyüme performans› sergileyen
Türk ekonomisi, 1998 y›l› ortalar›ndan
bu yana son yirmi y›ll›k dönemin en
sorunlu süreçlerinden birisini yafla-
maktad›r. Son bir y›ll›k dönemde ya-
flanan ekonomik krizin, mahiyeti itiba-
r›yla 1994’de yaflanan krizden farkl›
bir özellik arzetti¤ini belirtmek gerekir.
1994 y›l›nda yaflanan kriz, esas itiba-
r›yla, baflta döviz piyasas› olmak üze-
re mali piyasalardan kaynaklanan, dö-
viz kuru ve faiz oranlar›nda k›sa süre-
de afl›r› dalgalanma (“overshooting”)
sebebiyle ortaya ç›kan bir durum idi.
Halen içinde bulunulan ekonomik kriz,
daha “temel” (reel ekonomik) sebeble-
re dayal› bir kriz niteli¤indedir. Türk
ekonomisinin içinde bulundu¤u mev-
cut durumu, sadece konjonktürel se-
beplere ya da dünya ekonomisinde
son bir kaç y›lda ortaya ç›kan baz›
olumsuz geliflmelere ba¤laman›n so-
runun teflhisi ve çözümü aç›s›ndan
yan›lt›c› bir yaklafl›m oldu¤u kanaatin-
deyiz. Reel faiz oranlar›n›n uzun süre-
dir %30-40’lar düzeyinde seyretti¤i bir
ekonomide üretim ve yat›r›m, yani
üretken faaliyet, sürecinin bir noktada
t›kanmas› kaç›n›lmazd›r. Türk ekono-
misinde yüksek enflasyonla mücadele
için sadece “s›k›” para politikas› yeter-
li de¤ildir. Aksine, kamu kesiminin
aç›klar›n›n yüksek düzeylerde seyret-
ti¤i ve iç borç sorununun giderek için-
den ç›k›lmaz bir k›s›r döngüye dönüfl-
tü¤ü bir ortamda, s›k› para politikas›
uzun süreli yüksek faiz oranlar› yoluy-
la maliyet enflasyonunu körüklemek-
te, halen de içinde bulundu¤umuz
stagflasyon’a, yani durgunluk içinde
enflasyona, yol açmaktad›r. 

Ekonominin içinde bulundu¤u
mevcut flartlardan ç›k›fl, sadece özel
kesimin nisbeten güçlü dinamiklerine
dayal› olarak de¤il, hükümetin reel
ekonomik faaliyetleri teflvik eden eko-
nomi politikalar›n› da devreye sokma-
s›na ba¤l› olarak gerçekleflebilir. 
* Genel Müdür Yard›mc›s›
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KKDF

KKDF NED‹R?
Kaynak Kullan›m›n› Destekleme Fonu’nun k›salt›lm›fl

hali olan 

 

KKDF; Kalk›nma plan› ve y›ll›k programlarda
öngörülen hedeflere uygun olarak yat›r›mlar›n yönlendi-
rilebilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin dü-
flürülmesi amac›yla T.C.Merkez Bankas› nezdinde kurul-
mufl olan bir Fon’dur.

FON’UN KAYNAKLARI NELERD‹R?
Fon’un kaynaklar›n›; Bankalar ve Finansman fiirket-

leri taraf›ndan kulland›r›lan krediler, Özel Finans Kurum-
lar›’n›n Üretim Deste¤i Sa¤lanmas› ve Kar ve Zarara Ka-
t›lma fleklindeki fon kulland›r›mlar›, Türkiye’de yerleflik
kiflilerin yurtd›fl›ndan sa¤lad›klar› krediler ve kabul kredi-
li, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme flekline göre
yap›lan ithalat ifllemleri oluflturmaktad›r. 

FON KES‹NT‹S‹N‹N MATRAHI NED‹R?
Fon kesintisinin matrah› kulland›r›mlar›n Türk Para-

s› ve Döviz üzerinden olmas›na ba¤l› olarak de¤ifliklik
göstermektedir. Türk Paras› kulland›r›mlar aç›s›ndan;
bankalar ve finansman flirketlerinde kredilere tahakkuk
ettirilen faiz, ÖFK’larda ise tahakkuk ettirilen kar pay›
tutar› fonun matrah›n› oluflturmaktad›r. Dövizli ifllemler-
de  kulland›r›m  tarihindeki anapara tutar› fonun kayna-
¤›n› teflkil etmektedir. Dövize ya da baflka bir k›ymete
endeksli kulland›r›mlarda kur veya endeks fark› ile ban-
kalarda krediye tahakkuk ettirilen faiz, ÖFK’larda ise
projeye uygulanan kar pay› matrah› meydana getirmek-
tedir.

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme
flekline göre yap›lan ithalatta fon kesintisi, ithalat tutar›-

n›n, fon kesintisinin yat›r›ld›¤› tarihteki gösterge niteli-
¤indeki T.C.Merkez Bankas› döviz al›fl kuru esas al›na-
rak bulunacak Türk Liras› karfl›l›¤› üzerinden hesapla-
nacakt›r.

FON KES‹NT‹S‹ ORANI NED‹R VE NASIL
HESAPLANACAKTIR?

Halihaz›rda fon kesintisi oranlar›; bankalar ve finans-
man flirketleri taraf›ndan kulland›r›lan tüketici kredilerin-
de %8, bankalar›n kulland›rd›klar› di¤er kredilerde %3,
ÖFK’lar taraf›ndan kulland›r›lan fonlar›n tüketime yönelik
olanlar›nda %8, di¤er kulland›r›mlarda ise %3’tür. Ayr›ca
bankalar ve finansman flirketleri d›fl›ndaki Türkiye’de
yerleflik kiflilerin yurtd›fl›ndan sa¤lad›klar› kredilerde ve
kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme flek-
line göre yap›lan ithalatta bu oran %3 olarak uygulan-
maktad›r.

Fon Kesintisinin Hesaplanmas›: Hesaplamalarda
KDV dikkate al›nmam›flt›r.

a) Türk Paras› Fonlarda: ÖFK’larca Türk Paras› ola-
rak yap›lacak Üretim Deste¤i Sa¤lanmas›, Kar ve Zara-
ra Kat›lma Yöntemi veya di¤er flekillerdeki fon kulland›-
r›mlar›nda KKDF kesintisi tahakkuk eden kar üzerinden
hesaplanarak fon kullanandan ek olarak tahsil edilir.

Al›fl Bedeli : 100.000.000 TL
Sat›fl Bedeli: 225.000.000 TL
Kar : 125.000.000 TL
KKDF : 3.750.000 TL (125.000.000 x 0.03)

b) Dövize Endeksli Fonlarda: Dövize endeksli kre-
dilerde fonun matrah›n› tahakkuk ettirilen kar pay› ile bir-

Bir Maliyet Unsuru Olarak

KKDF
Fon kullan›mlar›nda bir maliyet unsuru olarak ortaya ç›kan KKDF (Kaynak Kullan›m›n›

Destekleme Fonu) Bakanlar Kurulu’nun 26.08.1998 tarih ve 98/11498 say›l› Karar› ile

Özel Finans Kurumlar›’n›n fon kulland›r›mlar› için de zorunlu hale getirilmifltir. Bu yaz›n›n

amac› genel olarak KKDF uygulamas›n›n  özel olarak da KKDF’nin fiyatlamadaki

rolünün ortaya konulmas›d›r.Fahrettin Yahfli*
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likte anapara ve kar pay› tutar›nda meydana gelen kur
fark› oluflturmaktad›r. Fon kesintisi ifllem tarihinde tahak-
kuk ettirilen kar ve taksit tarihlerinde ya da vade sonun-
da oluflan kur fark› üzerinden hesaplanarak süresi içeri-
sinde Fon’a yat›r›l›r. 

Al›fl Bedeli : 100.000.000 TL (100.000.000 / 200.000 = 500 $)
Sat›fl Bedeli: 125.000.000 TL (125.000.000 / 200.000 = 625 $)  
Kar : 25.000.000 TL
‹fllem Kuru : 200.000 TL
Vade Kuru : 300.000 TL
KKDF : 750.000 TL (25.000.000 x 0.03)     Bafllang›çta

1.875.000 TL (625 $ x 100.000 TL = 62.500.000 TL)
(62.500.000 Kur Fark› x 0.03) Vadede

c) Dövizli Fonlarda: Fon kulland›r›m tarihinde fonun
anapara tutar› üzerinden hesaplanmaktad›r.

Kulland›r›lan Fon : 1.000.000 $
T.C.M.B Döviz Al›fl Kuru: 300.000 TL
Kulland›r›lan Fon TL’si : 300.000.000.000 TL
KKDF : 9.000.000.000 TL (300.000.000.000 x 0.03)

d) Kabul Kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili
ödeme flekline göre yap›lan ithalatta: ‹thalat tutar›n›n
teslim flekline ba¤l› bedeli üzerinden bulunacak Türk Li-
ras› karfl›l›¤› fonun matrah›n› teflkil etmektedir. Fon ke-
sintisinin mal›n fiili ithalinden önce bankalara veya
ÖFK’lara yat›r›lmas› gerekmektedir.

‹thalat Fob Bedeli : 1.000.000 $
T.C.M.B Al›fl Kuru : 300.000 TL
‹thalat TL Karfl›l›¤› : 300.000.000.000 TL (1.000.000 $ x 300.000 TL)
KKDF : 9.000.000.000 TL (300.000.000.000 x 0.03)     

FON KES‹NT‹LER‹ NE ZAMAN FON’A
YATIRILMAKTADIR?

Fon kesintilerinin kar tahakkukunun gerçeklefltirildi-
¤i ay› takip eden ay›n 15. günü akflam›na kadar
T.C.M.B nezdindeki KKDF hesab›na yat›r›lmas› gerek-
mektedir.

FON KES‹NT‹LER‹N‹N H‹Ç YATIRILMAMASI YA DA
GEÇ YATIRILMASI DURUMUNDA HERHANG‹ B‹R
CEZAYA MARUZ KALIRMIYIZ?

Zaman›nda ve tam olarak yat›r›lmayan fon kesintileri
ÖFK’lardan Fon’a yat›r›lmas› gereken tarih ile Fon’a ya-
t›r›ld›¤› tarih aras›nda geçen süre için bu sürede yürür-
lükte bulunan cezai faiz oranlar› üzerinden hesaplana-
cak cezai faizi ile birlikte tahsil edilmektedir. Halihaz›rda
kanuni faiz oran› %50 oldu¤undan uygulanacak olan ce-
zai faiz oran› %150 olmaktad›r.

FON MÜKELLEF‹YET‹ OLMAYAN KRED‹ TÜRLER‹
HANG‹LER‹D‹R?

Fon’a kesinti yap›lmayacak ya da fondan istisna edi-
len kredi türlerinden baz›lar› afla¤›da verilmifltir.

a) ‹hracat, ‹hracat› Teflvik Belgesi (ITB) kapsam›nda-
ki ihracat say›lan sat›fl ve teslimler ve döviz kazand›r›c›
faaliyetlerin finansman› amac›yla kulland›r›lan krediler,

b) ‹hracat›n finansman› için Türkiye’de yerleflik kiflile-
rin yurt d›fl›ndan sa¤layaca¤› krediler,

c) Konut ve yap› tasarrufu kredileri ile gerçek kiflilere
kendi ihtiyaçlar› için kulland›r›lan konut inflaat kredileri,

d) Yurt d›fl›nda yerleflik kiflilere aç›lan krediler,
e) Yurt d›fl›ndaki ifllerle ilgili olarak, yurt içindeki ban-

kalardan veya yurt d›fl›ndan al›nacak döviz kredileri,
f) Petrol (petrol mahsulleri dahil) gübre, gübre ham-

maddesi, bu¤day ve arpa ithalat›n›n finansman› amac›y-
la kulland›r›lan krediler,

g) Ba¤l› muamele veya takas,
h) Yat›r›m Teflvik Belgesi kapsam›nda kullan›lan kre-

diler,
i) Yurt d›fl›ndaki ihracat kredi veya ihracat kredisi si-

gorta kurumlar› ile bu ülkelerin kredi garanti programlar›
çerçevesinde yap›lacak ithalat›n finansman›nda kullan›l-
mak üzere, bankalar›n borçlu s›fat›yla sa¤lad›klar› kredi-
lerin ortalama vadesi asgari 1 y›l olmak kayd›yla ithalat-
ç›ya kulland›r›lan k›sm›,

j) Türkiye’de yerleflik kiflilerce, yurt d›fl›ndan sa¤la-
nan, ortalama vadesi asgari 1 y›l olan döviz kredileri,

k) Kitap ithalat›n›n finasman› için kullan›lan krediler.

(a) ve (b) maddelerinde belirtilen kredi türlerinde flart-
l› istisna sözkonusudur. Kullan›lan krediler karfl›l›¤›nda
birebir olan ihracat taahhüdünün yerine getirilememesi
durumunda istisna edilen KKDF kesintisi cezai faiziyle
birlikte, müflteriye rücu hakk› sakl› kalmak üzere, fon kul-
lan›m›na arac›l›k eden kurumdan tahsil edilmektedir. 

ÖFK’lardan ya da bankalardan fon kullanmak duru-
munda olan müflteriler kar pay› veya faize ilaveten %3
oran›nda (TL kulland›r›mlarda tahakkuk ettirilen kar pay›
ya da faiz tutar› üzerinden, YP kulland›r›mlarda anapara
tutar› üzerinden , dövize ya da baflka bir enstrümana en-
deksli fon kulland›r›mlar›nda ise tahakkuk ettirilen kar
pay› ya da faize ilave olarak kur fark› üzerinden) KKDF
ödemek zorundad›rlar. KKDF oran›n› belirlemek yetkisi
Bakanlar Kurulu’na ait olup flartlar muvacehesinde de-
¤ifltirilmesi her zaman mümkündür. 

* Genel Müdür Yard›mc›s›
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Telafisi
T ürkiye’de Özel Finans Kurum-

lar›, toplum taraf›ndan kabul
görmüfl ve destek bulmufltur.

Faizden ar›nd›r›lm›fl bir kazanc›n
sa¤lanmas› anlay›fl›n›n uygulamaya
konmas› gayreti içinde olan ve bunu
da büyük ölçüde baflar› ile gerçek-
lefltiren özel Finans Kurumlar›, ta-
sarruf sahiplerinin at›l duran parala-
r›n› yat›rabilecekleri kurulufllar ol-
mufltur.(1) Tasarruf sahipleri (mudi)
sistemin mahiyetini ve iflleyiflini ö¤-
renme, anlama ve kavramada çok
h›zl› bir mesafe katetmifllerdir. 

Plasman kayna¤› niteli¤iyle giri-
flimcinin de sistemi ö¤renme, anla-
ma, kavrama ve intibak etmede fev-
kalade bir mesafe ald›¤› görülmekte-
dir.(2) Özel Finans Kurumlar› büyüye-
rek daha genifl bir giriflimci kesimine
hitap etmeye bafllad›lar. Ancak eko-
nomik dalgalanmalar, di¤er banka-
larda uygulanan temerrüd faizinin
Özel Finans Kurumlar›nda bulunma-
mas› gibi etkenler önemli bir proble-
mi de beraberinde getirmifltir. Bu
problem, fon kullan›mlar›ndan do¤an
alacaklar›n vadesinde ödenmemesi
halinde meydana gelen kay›plar›n
karfl›lan›p karfl›lanmayaca¤› ya da
nas›l karfl›lanabilece¤idir.(3)

Bugün ülkemizde ve di¤er ülkeler-
de ka¤›t para sistemi hakim bulun-
maktad›r. Dolafl›mda bulunan ka¤›t
paralar, temsil ettikleri k›ymet üzerin-
den ifllem görürler. Bunlar›n gerçek
de¤erleri, temsil ettikleri de¤erlere
göre yok gibidir. Üzerinde yaz›l› bulu-
nan rakamlar, herhangi bir sabit de-
¤eri de¤il, birimlerinin o andaki al›m
gücünün katlar›n› gösterir. Bu sistem-
de para bas›m› kolayd›r. Bu sebeple
piyasaya ihtiyaçtan fazla para sürüle-
bilmekte ve ka¤›t paran›n al›m gücü
bundan büyük ölçüde etkilenmekte-
dir. Fiyat art›fllar› fleklinde ortaya ç›-

kan bu olaya enflasyon ad› verilmek-
tedir. Ka¤›t para ile yap›lan muamele-
lerde, üzerinde yaz›l› olan rakamlar
de¤il, her birinin temsil etti¤i de¤er
esas al›nmaktad›r. ‹slam Hukuku,
borçlar›n ödenmesinde kiflinin zim-
metinde tahakkuk eden borç ile, yap›-
lacak ödeme aras›nda tam bir eflitli-
¤in sa¤lanmas›n› istemektedir. Ancak
enflasyonun kronik hale geldi¤i günü-
müzde, denge sürekli borçlu lehine
bozulmaktad›r. Bu haks›zl›¤› önleme-
nin tek yolu borçlunun, meydana ge-
len de¤er kayb›n› ödemesidir. Aksi
taktirde borçlu, haks›z olarak Özel Fi-
nans Kurumlar›n›n ve dolay›s›yla
mevduat sahibinin hakk›n› zimmetine
geçirmekte, kötü niyetli borçlular da
bundan daha fazla istifade etmek için
kasden ödemeyi geciktirmektedirler.
Bu görüfl, Hukuk alan›nda önde ge-
len bir ilim adam›n›n felslerin (bak›r
para) de¤erlerinde meydana gelen
de¤iflmelerle ilgili görüflü ile de bir
paralellik göstermektedir.(4)

Alacakl›, paran›n de¤er kayb›ndan
dolay› borçlunun kendili¤inden vere-
ce¤i fazlal›¤› alabilece¤i gibi, vade ta-
rihinden itibaren karfl›l›kl› r›za ile bor-
cu alt›na endeksleyerek alt›n hesab›
üzerinden ödeme yap›lmas›n› isteme-
si de mümkündür. Ancak bu ifllemin
yap›labilmesi için ilk borç anlaflmas›
s›ras›nda bunun yaz›l› olarak karara
ba¤lanmas› gerekir. Ka¤›t paran›n za-
y›fl›¤›ndan ileri gelen büyük kayb›n
alacakl›ya yükletilmesi de haks›zl›k
olur. Çünkü borç iliflkisi yoluyla ne
alacakl›ya ne de borçluya üstün hak-
lar ve kazanç sa¤lama yerine borcun
asl›n› muhafaza etmek esas al›nm›fl-
t›r. Y›ll›k %60’›n üstünde enflasyona
aç›k olan bir para biriminde bir borcun
aylarca ya da y›llarca ertelenmifl ol-
mas› halinde alacakl› aleyhine denge-
nin bozulaca¤›nda kuflku yoktur. ‹nan-

c›m›z›n temel esaslar›, kiflinin haks›z-
l›k yapmas›n› yasaklad›¤› gibi haks›z-
l›¤a u¤ramas›n› da tasvip etmez.(5)

Enflasyonun normal bir seyir taki-
betti¤i dönemlerde temerrüdde bulu-
nan borçlular›n, borcun vadesinin
doldu¤u günden itibaren meydana
gelecek de¤er kayb›n› karfl›lamalar›
gerekir. Bu bir faiz de¤il, borcun tas-
tamam ödenmesidir. 

Yap›lacak dikkatli bir inceleme, bu
görüflün dört hukuk ekolünün görüflü-
ne de uygun oldu¤unu ortaya koya-
cakt›r. Çünkü borçlar›n ödenmesi hu-
susunda bütün ilim adamlar›n›n flart
kofltu¤u eflitlik ka¤›t para sisteminde
ancak böyle gerçekleflebilmektedir.(6)

Yukar›da ana hatlar›yla da aç›k-
land›¤› üzere, vadesi geçmifl bir ala-
ca¤›n tahsili s›ras›nda borcun vade-
sinin doldu¤u günkü de¤er üzerinden
tahsilat yap›lmas›nda bir mahzur gö-
zükmemektedir. Ancak bu noktada
baflka bir sorun ortaya ç›kmaktad›r.
Bu da; borçludan, borcun vadesinin
doldu¤u günkü de¤er üzerinden ya-
p›lan tahsilat (de¤er kayb›) mebla¤›
ile, söz konusu borç vadesinde öden-
di¤inde yeni bir fon kullan›m›nda kul-
lan›lmas› halinde elde edilecek meb-
la¤ (kâr) aras›nda bir fark›n oluflup
oluflmad›¤› sorunudur. Bu konuda da
yine ilim adamlar›n›n yeni çözümler
üretece¤ine olan inanc›m tamd›r. Hiç
kimsenin ma¤dur olmad›¤› bir dünya
dile¤i ile, hoflçakal›n. 

* Antalya fiube, fief Yard›mc›s›
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Telafisi
Yakup A¤ca*
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Uyum Çal›flmalar›

X X. yüzy›l›n sonuna h›zla yak-
laflmaktay›z. 1900’lü y›llardan
2000’li y›llara geçerken Bilgi

‹fllem Uygulamalar›n› tarih bilgileri-
nin günümüzdeki kaydedilifl biçimin-
den kaynaklanan bir dizi sorunlar
beklemektedir. 

Genel olarak 2000 y›l› sorununun
kayna¤› basittir. Çok say›da bilgisa-
yar sistemlerindeki uygulama prog-
ramlar›, tarih bilgisi girilirken haf›za-
da yer kazanmak amac›yla y›l alan›-
n›n tan›m› için sadece iki rakama izin
vermektedir.(Örne¤in 1998 yerine 98
olarak tarih bilgisi girilmektedir.)

Bu flekilde tarih bilgisi kullanan
bilgisayar programlar› 2000 y›l›na
geçiflte “S›f›r Sorunu”, “Art›k Y›l So-
runu” ve “Yüzy›l Sorunu” ile karfl›
karfl›ya kalacakt›r. Do¤al olarak
1 Ocak 2000 tarihi 01 01 00 olarak
görülecektir. “00” bilgisi programlar-
da tan›ms›z oldu¤u için bu durum
programlar›n flafl›rmas›na sebep
olabilecektir. Ço¤u program y›l hane-
si bofl geçilmek isteniyor diye bilgi gi-
rifline müsaade etmeyecektir. Ayr›ca
genel kural olarak yüzy›l›n son y›l›
(örne¤in 1900) art›k y›l olarak al›n-
maz. Ancak dört yüzy›lda bir o yüzy›-
l›n son y›l› art›k y›ld›r. Buna göre
1900 y›l› art›k y›l de¤ildir, fakat 2000
y›l› art›k y›ld›r. 

Albaraka Türk Bilgi ‹fllem Müdür-
lü¤ü, 2000 y›l›n›n dünyadaki tüm
Bilgi Sistemlerinde, 31 Aral›k 1999 –
1 Ocak 2000 tarih de¤ifliminin flim-
diye kadar ortaya ç›kmam›fl birta-
k›m sorunlar oluflturabilece¤inin bi-
lincindedir.

Albaraka Türk müflterilerine ver-
mekte oldu¤u hizmetin tarih de¤ifli-
minden kaynaklanan bir aksamaya
u¤ramamas› için gerekli tüm çabay›
göstermektedir.

Bu anlamda Albaraka Türk 2000
y›l›na sorunsuz bir geçiflin yap›labil-
mesi için bir dizi çal›flmalar bafllat-
m›flt›r.

PROJE EK‹B‹
Bu amaçla Kurumumuzun Üst Yö-

netimi 1997 y›l›nda Bilgi ‹fllem Müdü-
rü’nü proje yöneticisi olarak atam›flt›r.
Kurumumuzda 2000 y›l› problemi Ge-
nel Müdür düzeyinde takip edilmekte
ve tepe yönetimi Proje Yöneticisi ta-
raf›ndan belli dönemlerde bilgilendiril-
mektedir. Proje Yöneticisi 2000 soru-
nunu koordine etmek için 4 kifliden
oluflan bir Proje Ekibi oluflturmufltur.
Bu ekip, ilk etapta Albaraka Türk’te
kullan›lmakta olan tüm sistemlerin ve
uygulama programlar›n›n envanteri-
nin ç›kart›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

Uygulama programlar›n›n Bilgi ‹fl-
lem Müdürlü¤ünce kendi bünyemiz-
de yaz›l›yor olmas› bize 2000 y›l› so-
rununa daha erken müdahale etme
imkan›n› vermifltir. Envanteri ç›kar›-
lan bu uygulamalar, kurumumuzun
faaliyetlerini sa¤l›kl› olarak sürdüre-
bilmesi için tafl›d›klar› riskler bak›-
m›ndan s›ralamaya tabi tutulmufl ve
öncelik dereceleri belirlenmifltir. O
güne kadar tarih bilgisini iki haneli
olarak saklayan veri tabanlar› ile iki
haneli tarih bilgisine göre hesaplama
ve karfl›laflt›rma yapan programlar
ele al›narak 2000 y›l›na uyumlu hale
getirilmeleri için izlenecek “Yenileme
Stratejisi” belirlenmifltir.

Bilindi¤i gibi, 2000 Y›l› Sorunu-
nun  çözümünde yenileme stratejisi,
Geniflleme ve Pencereleme Yöntemi
olmak üzere iki tür yöntemle yap›l-
maktad›r.

1. Geniflleme Yöntemi
Geniflleme Yöntemi Sistem’de

kullan›lan bütün tarihlere yüzy›l› ifa-
de eden rakamlar›n ilavesi ile yap›l-
maktad›r. 

2. Pencereleme  Yöntemi
Y›l hanesinde yer alan rakamlar›

belli bir sabit say›yla karfl›laflt›rarak,
bu say›n›n alt›ndakileri 21.yüzy›l, üs-
tündekileri ise 20.yüzy›l olarak alg›-
layan bir yöntemdir.

Birinci yöntem daha  kal›c›, yan
tesiri daha az olan bir yöntemdir.
‹kinci yöntem ise yan tesiri daha faz-
la olabilecek bir yöntemdir.

2000 Y›l› Sorunu’ nun çözümün-
de Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü olarak bi-

Albaraka Türk’te 2000 Y›l›

Uyum Çal›flmalar›
fiu anda çal›flmakta olan Otomasyon Sistemimiz 2000 y›l›na vade verebilmektedir.

Yap›lan testlerin sonuçlar› da bizlere 2000 y›l› ile ilgili bir sorunun 

olmad›¤›n› göstermifltir.Ahmet Güzel*
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rinci yöntem olan Geniflleme Yönte-
mi tercih edilmifltir. Bu tercih do¤rul-
tusunda daha önce Proje Ekibince
envanteri ç›kar›lm›fl olan veri dosya-
lar› ile programlar aras›ndaki iliflkile-
ri tespit edip gerekli düzeltme ve ta-
mirleri yapmak üzere Proje Eki-
bi’nden 2 kiflinin de dahil oldu¤u 5 ki-
fliden oluflan bir Çal›flma Grubu
oluflturulmufltur. Oluflturulan bu Ça-
l›flma Grubunun gerekli ifllemleri ve
düzeltmeleri daha rahat yapabilme-
sini sa¤lamak amac›yla uygulamala-
r›n bulundu¤u ortamdan farkl› bir or-
tam meydana getirilmifltir. Çal›flma
Grubu kaynak kodlar›n›n tümünü
gözden geçirerek iki haneli tarih de-
senine göre hesaplama ve karfl›-
laflt›rma yapan programlarda
2000 y›l›na uyum için gereken
düzeltmeleri yapm›flt›r. Bu
düzeltmeler esnas›nda
baz› programlar yeniden
kodlanm›flt›r. Bu ifllem-
lerden sonra veri dosya-
lar› gözden geçirilerek
tarih alanlar›n› dört ha-
neye çevirecek prog-
ramlar yaz›lm›flt›r.

Kurumumuz faaliyetle-
rinde kullan›lacak olan bu
programlar›n sa¤l›kl› bir fle-
kilde çal›fl›p çal›flmad›klar›n›
görmek amac›yla karfl›laflabile-
ce¤imiz riskler göz önüne al›narak
iki bölümden oluflan bir test stratejisi
oluflturulmufltur.

Birinci bölümde 2000 y›l›na
uyumlu hale getirilen programlar›n
ve veri dosyalar›n›n dört haneli tarih
bilgisine göre düzgün bir flekilde ça-
l›fl›p çal›flmad›klar›n›n testi (Kritik ta-
rihler de dahil).

‹kinci bölümde ise, 2000 y›l› ça-
l›flmalar› için ayr›lan bilgisayar siste-
minin tarihinin test edilmesi gereken
kritik tarihlere al›narak testi.

DÖRT HANEL‹ TAR‹H B‹LG‹S‹
TEST‹

Öncelikli olarak Kurum faaliyetle-
rinde hayati önem tafl›yan uygula-
malar›n ve bu uygulamalar›n iliflkide
bulundu¤u veri dosyalar›n›n 2000 y›-

l›na uyumlu olup olmad›klar›n›n test-
leri gerçeklefltirilmifltir.

Kurum faaliyetlerinde kullan›lan
uygulama programlar›n›n birim ba-
z›nda istenilen sonuçlar› verip ver-
medi¤ini kontrol etmek amac›yla her
birim için ayr› ayr› olmak üzere birim
testleri gerçeklefltirilmifltir.

Daha sonra yaz›lan bütün bilgi ifl-
lem uygulamalar›n›n birbirleriyle
uyumlu olarak çal›fl›p çal›flmad›kla-
r›ndan emin olmak için oluflturulan
çal›flma ortam›nda sanki gerçek or-
tamda çal›fl›l›yormufl gibi kurum içi
testleri yap›lm›flt›r.

Çal›flma Gru-
bu taraf›ndan ya-
p›lan bu testlerin
ayr›ca kullan›c›lar tara-
f›ndan kullan›c› kabul testle-
ri yap›lm›flt›r. Bu esnada meydana
ç›kan aksakl›klar düzeltilmifl ve kul-
lan›c›lar›n ek istekleri de programla-
ra eklenmifltir.

Dört haneye ç›kart›larak 2000 y›-
l›na uyumlu hale getirilen ve testleri
yap›lan uygulama programlar› ve
dönüflümü yap›lan veri dosyalar›
1999 y›l›nda gerçek ortama at›lm›fl
ve flu ana kadar baflar›yla çal›flmak-
tad›rlar.

KR‹T‹K TAR‹H TEST‹
Kritik tarihlerin testleri Mart 1999

tarihinde yap›lm›flt›r. ‹lk olarak Test
Sistemi’nin tarihi 31/12/1999 yap›la-
rak 2000 y›l›na geçifl test edilmifltir.
Daha sonra Kurumumuzun faaliyet-
leri için risk teflkil edebilecek tarihler
(kritik tarihler dahil) Sistemin tarihi
yap›larak uygulama programlar› test
edilmifltir. Bu testler bundan önceki
testlerde oldu¤u gibi Bilgi ‹fllem Mü-
dürlü¤ü bünyesinde oluflturulmufl
olan 2000 y›l› Çal›flma Grubu tara-
f›ndan yap›lm›flt›r.

2000 y›l› uyum çal›flmalar› çerçe-
vesinde ABAT Otomasyon Sistemi’ne
dahil olamayan fakat Kurum faaliyet-
lerinde kullan›lan PC’lerde (Personel

Computer) BIOS ve ‹flletim Siste-
mi testleri yap›lm›flt›r. Kurumda

bulunan PC’ler üzerinde 2000
y›l› tarih de¤iflikli¤inden dola-
y› faaliyetlerimizin sa¤l›kl›
bir flekilde yürümesini en-
gelleyici herhangi bir uygu-
lama bulunmamaktad›r.

Kurumda bulunan kli-
ma sistemleri herhangi bir
bilgisayar taraf›ndan yön-

lendirilmedi¤i için bu cihaz-
larda tarih de¤ifliminden kay-

naklanan problemler yaflan-
mayacakt›r.

Faaliyetlerimizin 2000 y›l›
probleminin sebep olabilece¤i ak-

sakl›klardan etkilenmeden devam
edebilmesi için Beklenmedik Durum
Plan› haz›rlanm›flt›r.

Kriz durumunda panik havas›n›n
oluflmamas› için bu ifllerle ilgilene-
cek merkezde ve flubelerde ayr› ay-

r› olmak üzere teflkilatlar tespit
edilmifltir.
fiu anda çal›flmakta olan Oto-

masyon Sistemimiz 2000 y›l›na vade
verebilmektedir. Yap›lan testlerin so-
nuçlar› da bizlere 2000 y›l› ile ilgili bir
sorunun olmad›¤›n› göstermifltir.

Tüm bunlar›n ›fl›¤›nda, 2000 y›l›
tarih de¤ifliminin Kurumumuz çal›fl-
malar›n› ve müflterileri ile olan iliflki-
lerini olumsuz yönde etkilemeyece-
¤ini düflünmekteyiz.
* Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü, Müdür Yard›mc›s›
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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› 30.06.1999 iti-
bariyle Albaraka Türk’te afla¤›daki
gibi gerçekleflmifltir.

A. B‹LANÇO BÜYÜKLÜ⁄Ü
(Aktif Toplam›)
Y›l›n ilk 6 ay›nda %27,5’lik bir art›fl
göstererek 282,9 trilyon liraya ulafl-
an bilançomuz, “naz›m hesaplar” ha-
riç, geçen y›l›n ayni dönemine oran-
la %80 büyümüfltür. Bilançonun US$
cinsinden ifadesi yaklafl›k 672 mil-
yon Dolara tekabül etmektedir. 

B. ÖZKAYNAKLAR
Bir y›lda %78’lik bir art›flla 9,6 trilyon
lira olmufltur. Bu rakama henüz da¤›-
t›lmam›fl temettüler dahil de¤ildir. 

C. fi‹RKET KÂRI (Vergi Öncesi)
Her türlü karfl›l›k ayr›ld›ktan sonra
net 2,2 trilyon liray› aflm›flt›r. 

D. FON YÖNET‹M‹

 

■ Toplanan Fonlar: Bir y›l zarf›nda
yaklafl›k %79,4 artarak 248,5 trilyon
liraya ulaflm›flt›r. Bu y›l›n ilk yar›s›n-
daki art›fl oran›m›z %28 olmufltur. 

■ Kulland›r›lan Fonlar (Plasman):
Y›l›n ilk yar›s›nda Kurumumuzun
Türk ekonomisine kazand›rd›¤› fon-
lar›n net bakiyesi yaklafl›k 242.8 tril-
yon lira olmufltur. 
Plasmanlar›n, geçen y›l›n ayn› döne-
mine göre y›ll›k art›fl oran› %81 ol-
mufltur. 
Tahvil, bono vbg. faizli enstrümanlara
yat›r›m yapmayan Kurumumuzun fon-
lar› tamamen “reel ekonomide” ticare-
tin ve reel yat›r›mlar›n finansman›nda
kulland›r›lmaktad›r. 

E. KATILMA HESAPLARININ
KÂRLILI⁄I
Çeflitli hesaplar›m›za para yat›rm›fl
olan mudilere verdi¤imiz 12 ayl›k kâr
oranlar› afla¤›daki TABLO’da görül-
dü¤ü gibidir. 
Buna göre, 

 

bir y›l vadeli TL hesab›-
na 30 Haziran 1998’de 100 Milyon
TL yat›rm›fl olan müflterimize bir y›l
sonra (30 Haziran 1999) tahakkuk
eden kâr pay›, %89,77’lik oranla
89.768.269 TL (brüt) olmufltur. DM
Leasing Hesab›na yat›r›lan fonlara
verdi¤imiz kâr oran› %9,48 olmufltur.
US$ Leasing hesab›n›n bir y›ll›k
brüt kârl›l›¤› ise %10,37 olmufltur.

Hesaplar›n Birim Hesap De¤erleri (brüt kâr paylar› endeksi)
Fonlar (1 y›l vadeli)      Bir Y›ll›k Kârl›l›¤› 1 Temmuz 1998 1 Temmuz 1999

TL Havuzundaki Hesaplar % 89,77 9.721,7152 18.448,7307

TL Leasing Havuzu % 92,46 28.888,6880 55.599,2162

US$ Genel Havuzu % 7,00 241,6373 258,5547

US$ Leasing Havuzu % 10,37 222,1665 245,2022

DM Genel Havuzu % 6,53 215,4737 229,5339

DM Leasing Havuzu % 9,48 235,5937 257,9196

Globalleflen Dünyada

Performans›m›z
Yar›y›l

Performans›m›z
B. Cemal Rodoplu*
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30.06.1999
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134,2

BAfiLICA F‹YAT VE KUR
ENDEKSLER‹

12 Ayl›k Performans
ABD Dolar› kur art›fl› %57,7
Alman Mark› kur art›fl› %51,5
Cumhuriyet Alt›n› %40,9
‹MKB Bileflik Endeksi %20,7

ENFLASYON (T.Ü.F.E.) %64,3
* Proje ve Pazarlama Müdür Yard›mc›s›

242,8
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Muhasebeci uykusuz-
luk çekmektedir ve

bir doktora gider.
“Doktor geceleri uyuya-

m›yorum.”
“Koyunlar› saymay› dene-

din mi?”
“Problem zaten orda. Sayarken

bir yanl›fl yapt›m ve yanl›fl› bulmak
için 3 saat u¤raflt›m.” 

Bir pazarlamac› ile bir muhasebe-
ci ‹stanbul’dan New York’a uzun

uçuflta yanyana düflerler. Pazarla-
mac› bir müddet sonra s›k›larak mu-
hasebeciyi e¤lenceli bir oyun oyna-
maya davet eder. 

Muhasebeci sadece biraz kestir-
mek istemektedir, bu nedenle nazik-
çe öneriyi reddeder ve gözlerini ka-
par. Pazarlamac› ›srarl›d›r, Muhase-
beciye oyunun gerçekten çok ilginç
ve e¤lenceli oldu¤unu söyler. 

“Ben sana bir soru soraca¤›m,
e¤er bilemezsen 5 $ ödeyeceksin.
Ayn› soruyu ben bilemezsem paray›
ben ödeyece¤im der.” Muhasebeci
nazikçe tekrar reddederek biraz uyu-
maya çal›fl›r. Fakat pazarlamac› çok
›srarc›d›r: “Tamam tamam, flayet
ben sorup sen bilemezsen sen 5 $
öde, sen sorup ben bilemezsem ben
sana 50 $ ödeyece¤im” der. Bunun
üzerine muhasebeci oyun oynama-
d›kça rahat b›rak›lamayaca¤›n› anla-
yarak teklifi kabul eder. 

Pazarlamac› ilk soruyu sorar.
“Dünya ile ay aras›ndaki uzakl›k ne
kadard›r.”

Muhasebeci hiçbir fley söyleme-
den cüzdan›n› ç›kar›r ve pazarlama-
c›n›n eline 5 $’› s›k›flt›r›r. 

S›ra muhasebecidedir ve soruyu
sorar. 

“Üç ayakl› olarak tepeye t›rma-
nan ve dört ayakl› olarak geri dönen
canl›n›n ad› nedir?”

Pazarlamac› bir müddet flaflk›n
flaflk›n muhasebeciye bakar. Sonra
dizüstü bilgisayar›n› açarak bütün
bilgileri tarar. Sonra uça¤›n modemi-
ne ba¤lan›r ve Kongre Kütüphanesi
dahil kütüphane arflivini tarar. Çal›fl-
ma arkadafllar› ile yak›n dostlar›na
yard›m etmeleri için e-mail gönderir. 

Fakat bütün bu u¤rafllardan hiç-
birfley elde edemez ve muhasebeci-
ye 50 $ verir. Muhasebeci nazikçe
50 $’› al›r ve di¤er tarafa dönerek uy-
kuya devam eder. 

Pazarlamac› bir an tereddüt ettik-
ten sonra, Muhasebeciyi sarsarak
“Pekala, cevap nedir?” Muhasebeci
bir kelime dahi söylemeden cüzdan›-
n› ç›kar›p pazarlamac›n›n eline 5 $’›
s›k›flt›r›r ve dönerek uyumaya de-
vam eder. 

Üç muhasebeci ve üç mühendis
trenle bir konferansa giderler. ‹s-

tasyonda, üç mühendisin herbiri bi-
rer tane bilet al›rken, üç muhasebe-
cinin tek bir bilet ald›klar›n› görürler. 

“Üç kifli bir biletle nas›l seyahat
edeceksiniz” diye sorar mühendis. 

“‹zle göreceksin” der muhasebeci.
Hepsi trene biner. Mühendisler

kendilerine ait yerlere otururlar. An-
cak muhasebeciler üçü tuvalete gi-
rerler ve kap›y› kapat›rlar. Bir müd-
det sonra tren kalkar ve kondüktör
biletleri toplamak için gelir. Tuvaletin
kap›s›n› vurur, kap› aç›l›r bir el ç›kar
ve bileti uzat›r. Kondüktör bileti al›r
ve gider. Mühendisler bunu görürler
ve çok güzel ve ak›ll›ca bir fikir oldu-
¤una karar verirler. 

Konferanstan geri dönerken, mü-
hendisler muhasebecilerin yapt›¤›n›
yapmaya karar verirler ve bir bilet
al›rlar. Fakat muhasebecilerin hiç bi-
let almad›¤›n› hayretle görürler. 

“Biletsiz nas›l seyahat edeceksi-
niz” diye soran
mühendise “‹zle,
göreceksin” der
muhasebeciler. 

Trene bindik-
lerinde mühen-
disler tuvalete
girerler, yan›n-
dakine de muha-
sebeciler girer.
Bir müddet son-
ra tren kalkar.
Muhasebeciler-
den biri mühen-

fiakalar›
Muhasebeci

fiakalar›
INTERNET’ten Derleyen:
‹smail Küçükerdo¤an
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Globalleflen Dünyada

Duygusu

‹
nsan›n kendini yenilemesinin en etkin
yolu, düfl kurmas›d›r. Bir çok de¤eri yer-
le bir eden bu ça¤ düfllerimizi de kurut-

tu bir bak›ma. Öyleyse gelin düfl kural›m.
Ad›m ad›m gökyüzüne yaklaflt›¤›m›z-

da onun da bize do¤ru yürüdü¤ünü  his-
sederiz. Gerçekte gökyüzü var m›, yoksa
soyut bir kavram m›d›r? Ama yükseklere
t›rmand›kça bu soyut varl›¤›n içimizde
mistik bir keflif duygusu uyand›rd›¤›n›
hissederiz. Zirveye yaklaflt›kça gökyüzü-
nün gerçekli¤i artar. Bir koyunun meme-
sinden taze süt sa¤ar gibi gökyüzü akar
içimize damla damla. Zirve, insanla gök-
yüzünün buluflma noktas›d›r. Hele bir de
gece olursa, gökyüzü y›ld›z desenli bir
yorgan olup örter üstümüzü yumuflac›k.
Yaflaman›n d›fl›nda hiçbir tan›mlaman›n
yeterince vurgulayamad›¤› bir masal ya-
flar›z. Hiç bal yemedin mi ey insano¤lu o
zaman zirveye ç›k.

Zirveye ç›kt›¤›m›zda ulafl›lmaz san›-
lan sevgiliye birden kavufluvermenin flok
edici depremini yaflar›z. Bir uçurum duy-
gusu sarar yüre¤imizi. Yeryüzünün çe-
kim gücü tükenir de ayaklar›m›z yerden
kesilir sanki. Toprak aya¤›m›z›n alt›nda

tüy  kadar hafiftir. Gökyüzünü kucaklar›z
birden. ‹nsan do¤as› hep s›n›rs›zl›¤› ya-
kalama ülküsü ve düflüyle süslenmifltir.
Oysa s›n›rs›zl›¤› birdenbire yakalay›ver-
me duygusu bir aç›dan amac›n da art›k
sonuna gelindi¤i duygusunu do¤uraca-
¤›ndan belki de bir çeflit mutsuzluk yafla-
r›z. Boflluk duygusu diye tan›mlamaya
çal›flt›¤›m belki de bir düflün sonuna gel-
me kayg›s›d›r. Yan› bafl›m›zda uçurum

bize bakar. Uçurum, inanc›m›z kadar
gerçektir orada. Soyut bir tap›naktay›zd›r
sanki. Bir biz oluruz orada bir de tanr›.
Birden bire ellerimizi gökyüzüne uzat›r›z.
Adeta parmaklar›m›z Tanr›ya dokunur.
Parmaklar›m›z yanar, gövdemiz yanar,
düfl gücümüz yanar.

Aczi öylesine yaflar›z ki Tanr›m bura-
da ancak sen vars›n ve bu düfl ülkesin-
den senin yüce varl›¤›n olmasa kimse ç›-
karamaz bizi, senden ötesi hep yokluk
deriz. Sana inan›yor ve himmetine s›¤›-
n›yorum deriz.

Birden bire y›ld›zlar sa¤anak halinde
saçlar›m›za ya¤ar, üstümüz bafl›m›z ma-
vi olur. Gö¤ün o s›n›rs›z, saf ve tertemiz
mavileri sarar her yan›m›z›. Yaflad›¤›m›z
düfl ve masal ülkesinden dostlar›m›za
kucak kucak mavi getiririz. Kente, yani
kirli gerçe¤e  döndü¤ümüzde yaklafl›k bir
ay boyunca mavi k›r›nt›lar› ve y›ld›zlar
akar üstümüzden, saçlar›m›zdan.

Derim ki, düfl kurmak ve tefekkür et-
mek için da¤a ç›kal›m, kuruyan düflleri-
mizi yeniden oluflturmak için.
* Proje ve Pazarlama Yönetmeni

Zirve

Duygusu
Ali Göçer Gelebek*

Alada¤lar Emler Zirvesi 3723 m

Ali Göçer Zirve Defteri’ni imzalarken…
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Foto¤raf sanat›na ilginiz ne zaman
ve nas›l bafllad›? 

Önce teflekkür etmeliyim, taflrada ça-
l›flanlar› unutmad›¤›n›z için. fiimdi ceva-
b›m›za geçebiliriz. 

Foto¤rafa ilgim özellikle lise y›llar›n-
da abimin teflviki ile bafllad›. Temelde
hat›ra foto¤raf› çekmek, gitti¤imiz yerler-
den daha sonra hat›rlayabilece¤imiz bir
kaç görüntü elimizde olsun gayesi ile bu
ifle bafllad›m. Evde benden büyük birinin
konu ile ilgili olmas› ve foto¤raf makina-
s›n›n bulunmas› da beni bu ifle ›s›nd›rd›.
Daha sonralar› özellikle üniversite y›lla-
r›nda kendime makine almamla birlikte
bu merak yerini ciddi bir u¤rafl›ya b›rakt›.
Yaklafl›k 15 y›ld›r foto¤raf çekiyorum. 

Neden Foto¤raf?
Asl›nda güzel olan herfleye karfl› in-

san›n bir meyli var. Foto¤raf ço¤u kez
güzel olan› veya farkl› olan› ölümsüzlefl-
tirme çabas› gibi geliyor bana. Bir foto¤-
raf üstad›n›n dedi¤i gibi foto¤raf ‘Kitab-›
Kebir-i Kainat›’ anlama çabas›d›r. Herkes
bir flekilde çevresini alg›lar, foto¤raf sa-
natç›s› ise bir an›n peflindedir. Ve o an›
ebedilefltirmeye çal›fl›r. A. Gide ‘hat›rat
ölümün elinden birfleyler kurtarma telafl›-
d›r’ diye yazm›flt›; bence O’nun kalemi ile
yapmak istedi¤ini makine ile yapmaya
çal›flan adamd›r foto¤raf sanatç›s›. 

Bu söyledikleriniz daha çok foto¤-
raf›n felsefesi ile ilgili fleyler. Bu ifle ye-
ni bafllayanlar için durum ne olmal›? 

‹nsan yapt›¤› herfleyi bir sebep ve
sonuç iliflkisi içinde yapar. E¤er foto¤raf›
hat›ra foto¤raf› seviyesinde çekecekse-
niz iyi bir makine ve birazc›k teknik bilgi
yeterlidir. Ama e¤er bunu bir sanat olarak

kabul ederseniz, ki bana göre bir sanat-
t›r bu, konu ile ilgili yaz›lm›fl temel eser-
leri mutlaka az-çok okumufl olman›z la-
z›m gelir kanaatindeyim. Zira her mera-
k›n zaman içinde belli bir düzeye ulafla-
bilmesi için mutlaka bilgi ile desteklen-
mesi gerekir. E¤er mümkünse bu konu-
da aç›lan kurslara veya seminerlere mut-
laka kat›l›nmal›d›r. Ve en önemlisi her in-
san›n ayr› bir dünya oldu¤u unutulmadan
tecrübelerinden faydalan›lmal›d›r. 

Sizin kendinize örnek ald›¤›n›z bir
usta oldu mu? 

Herkesin az-çok örnek ald›¤›, etkilen-
di¤i bir usta olmufltur. Rahmetli Sami Gü-
ner. ‹zzet Keribar, Mehmet Bayhan, Gül-
tekin Çizgen gibi ustalar›n eserleri yol
gösterici etki yapm›flt›r. Ama daha çok
farkl› fleyler çekmek için belli bir zaman-
dan sonra kendinize bir tarz seçmek zo-
rundas›n›z. Mesela Genel Müdür Yar-
d›mc›lar›m›zdan Dr. Adnan Büyükde-
niz’in kendine has bir tarz› nas›l olufl-
muflsa zamanla ben de bunu baflarmak
istiyorum. 

Genel anlamda sanat ve özelde fo-
to¤raf sanat› nas›l anlafl›lmal›/ de¤er-
lendirilmelidir?

Sanat ve sanatç› yaflad›¤› toplumun
ço¤u kez yüre¤i/vicdan› olma çabas›n-
dad›r. Zira flairler, yazarlar, ressamlar, fo-
to¤raf sanatç›lar› veya nakkafllar, hat us-
talar›, müzisyenler temelde toplumun se-
si olmak iddias› ile bu ifllere yönelmifller-
dir. Herkes görebilir ama ressam resme-
der. Herkes duyabilir ama müzisyen du-
yulan sese ruhunu ilave eden adamd›r.
Hepimiz yazabiliriz lakin hattat yaz›ya
yüre¤i katan ve onu sanat haline getiren

 

İbrahim Dıvarcı
Albaraka’da bir fotoğraf sanatçısı:

İbrahim Dıvarcı
1967 y›l›nda Gümüflhane Torul’da do¤du. ‹lk-orta-lise tahsilini Ere¤li/Konya’da yapt›. Uluda¤
Üniversitesi ‹.‹.B.F. Kamu Yönetimini bitirdi. Selçuk Üniversitesi’nde Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans›
yapt›. 1997 y›l›ndan beri Albaraka Türk Konya fiubesi’nde çal›fl›yor. Kelime, Yeni Dergi, Bediyyat,
Çal› Dergileri’nde ve Yeni Gazete’de deneme-makale ve fliirleri yay›nlan›yor. KONFAD (Konya
Foto¤raf Amatörleri Derne¤i) Yönetim Kurulu Üyesi. Evli.

RÖPORTAJ: Ekrem fiahin
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adamd›r. Bu ba¤lamda foto¤raf› sanat
saymayanlar›n iddialar›n› da de¤erlen-
dirmek laz›m gelirse flu söylenebilir: Fo-
to¤raf› çeken makine de¤il insand›r. Bu-
nun en güzel isbat› ise ayn› objeyi çeken
foto¤rafç›lar›n hepsinin olaya farkl› aç›-
lardan bakmas›d›r. Zira her insan ayr› bir
dünya de¤il midir ki!

Sanat ço¤u kez toplumu di¤er toplum-
lardan ayr› tutan de¤erler bütünüdür. Me-
sela türküleri düflünün, bizi onlardan daha
güzel ne anlatabilir ki! Dünyada bizden
baflka bir ikinci milletin dü¤ün türkülerinde
hüzün söylendi¤ini duyan›n›z oldu mu?
Sanatç› zaman›n flahidi ve flarihi-flerh dü-
flenidir. Ve sanat flu kainat kitab›n› okuma
çabas›n›n belki de en zarif yoludur. 

Foto¤raf›n kurumsallaflmas› sizce
ne tür faydalar sa¤lar?

Her sanat dal› belli bir tecrübe ve bil-
gi ile daha ileri safhalara tafl›nabilir. Zira
herkesin herfleyi bilmesi pratik olarak
mümkün de¤ildir. Her insan›n bir bak›fl
aç›s› oldu¤u gibi olaylar› ve çevreyi alg›-
lama tarz› da vard›r. Ve bu beraberinde
ister istemez farkl›l›klar› da getirecektir.
Zaman içinde bu tür bak›fl aç›lar› ve ilgi
alanlar› farkl›l›klar› tecrübe haline gele-
cektir. Kurumsallaflma bu noktada dev-
reye girmektedir. Mesela Konya’da fo-
to¤raf derne¤i kurmaktaki amac›m›z, de-
¤iflik insanlar›n tecrübe ve bilgilerinden
yararlanmak ve tek bafl›m›za yapamaya-
ca¤›m›z fleyleri birlikte baflarabilmekti.
Ve bunu zamanla baflard›k. 

Kurumsallaflma dernek veya grup,
klüp vb. flekilde olabilir, önemli olan bir-
likte ifl yapabilme prati¤ine kavuflmakt›r.
Bunu flöyle müflahhas hale getirmek
mümkün. Hafta sonu tek bafl›n›za biryer-
lere gitmek istediniz takdirde araban›z
yoksa çok zorlan›rs›n›z. Veya araban›z
varsa oldukça masrafl› olur. Oysa ayn› ifli
bir ekiple beraber yaparsan›z hem daha
rahat hem de daha az masrafla yapma-
n›z mümkün olabilecektir. Hem de unut-
madan ilave edeyim evde eflinizden izin
alman›z daha kolay olacakt›r. 

Foto¤raf sanat›n›n kurumsallaflt›¤›
Eczac›bafl›-BMC gibi firmalara bakt›¤›-
m›z zaman göze çarpan en önemli nokta
bu kurumlar›n bu sayede kurum kimli¤i-
ne önemli katk›lar sa¤lad›klar›d›r. Hem
personelin sosyal yönü zenginleflmekte
hem de hiyerarflik iliflkiler sebebi ile üst
makamlara ulaflt›r›lamayan veya yeteri
kadar iletilemeyen fikirlerde istiflare edi-
lebilmektedir. 

Kurumumuzdaki bu tür çal›flmalar›n
da yol gösterici olaca¤› kanaatindeyim.
Kurumumuzda özellikle bu iflle fiilen u¤-
raflan ve belli noktalara gelmifl de¤erli fo-
to¤raf sanatç›lar›ndan foto¤raf kulübü-
müz sayesinde çok fley ö¤renece¤imize
inan›yorum. 

Sizce iyi foto¤raf nedir ve nas›l çe-
kilir?

Bu herkesin üzerinde konuflabilece¤i
ve farkl› fikirler ortaya koyabilece¤i bir ko-
nu; benim için iyi foto¤raf tabii olan foto¤-
raft›r. Kurgu ve bilgisayar ç›kt›s› foto¤raf-
lar› bu iflin aya¤a düflmesi olarak alg›l›yo-
rum. Zira içinde insan ve emek olmayan ifl
bana göre yavan kal›yor. Asl›nda iyi foto¤-
raf herkesin gördü¤ünde tad ald›¤› foto¤-
raft›r belki de. Belki de “güzel gören güzel
düflünür” kaidesi gere¤i herkes foto¤raf›n
bir güzel yönünü görebilir. Ama yine de
benim için güzel foto¤raf zamana flahitlik
eden foto¤raft›r. Digital foto¤raf, bilgisayar
ç›kt›s› vb. foto¤raflar bunu belki de asla
yapamad›klar› için bana hem yabanc› ge-
liyor. Öte yandan iyi foto¤raf çekmenin te-
melinde yatan fleyse teknik bilgi, tecrübe,
iyi bir makine ve tamamlay›c› ö¤elerdir. Fi-
litre, farkl› objektifler, daha ileri safhalarda
ister istemez zaten ihtiyaç haline gelmek-
tedir. Bir foto¤raf sanatç›s›n›n dedi¤i gibi
“ben güzel foto¤raflar›m› evimin arka bah-
çesinde çektim”. ‹yi foto¤raf›n yeri ve za-
man› yoktur. Bu yüzden her daim foto¤raf
makinan›z yan›n›zda olmal›d›r. 

Teknik Bilgi nas›l kazan›labilir? 
En kolay yolu okumakt›r. Ama bizim

toplumda insanlar okumamakta direndi¤i
için en zahmetlisi okumakm›fl gibi görül-
mektedir. Okuman›n yan› s›ra kurslara
gitmek, konu ile ilgili seminerlere kat›l-
mak, sohbetlere ifltirak etmek bu konu-
daki teknik bilgimizi art›rmaktad›r. 

Son olarak eklemek istedi¤iniz bir
fley var m›? 

Foto¤raf temelde hofl bir merak ama
hem çaba hem de sab›r gerektiriyor. Fo-
to¤raf sanatç›s› dünyaya vizörün arka-
s›ndan bakan adamd›r ço¤u kez. Bu ko-
nu üzerinde çok fley söylemek mümkün
belki ama unutmamak laz›m gelir ki bir
güzel foto¤raf birçok sözden daha güzel-
dir. Ayr›ca Kurumumuzun foto¤rafa ver-
di¤i destek te inan›yorum ki bir çok güzel
foto¤raf›n ortaya ç›kmas›na vesile ola-
cakt›r. 

Son olarak teflekkürlerimi sunuyorum. 



fiubelerimiz
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S
aat 06 da kalk›p birkaç saat yürü-
mek için araçla 200 km gidip ak-
flam da geri dönecektik ayn› yol-

dan. Araç yolculu¤umuz gidifl dönüfl en
az alt› saat sürecekti. Bu durum ço¤u
insana pek de do¤al olmayan bir fante-
zi gibi gelebilir. Henüz k›fl koflullar›n-
dan ‹stanbul bile ç›kmam›flken Bolu-
Adapazar› s›n›r›n›n da¤l›k bölgesinde
yürümek, bafltan tüm do¤a koflullar›n›n
zorlu¤unu  kabuletmeyi gerektiriyordu.
Kurumumuz bünyesinde oluflturulan
Gezi Kulübü’nün ilk organizasyonu ol-
mas› nedeniyle kat›l›mc› arkadafllar›n
yeni bir keflfe ç›km›fl gibi  heyecan ve
coflkusuna tan›k olmak bize ayr› bir so-
rumluluk yüklüyordu: Bizim endiflemiz
bu noktada bafll›yordu: Acaba hayal k›-
r›kl›¤› olur muydu? Oysa bu endifleye
gerek yoktu. Çünkü yabanc›s› olmad›-
¤›m›z bu dünyan›n kendine özgü sürp-
rizleri her zaman vard›r ve do¤a kendi-
ni sevdirirdi. Bundan emin olmal›yd›k.
Ancak sürprizler karfl›s›nda flafl›rmaya
haz›r olmal›yd›k. Birden bire karfl›m›za
ç›kan küçük bir dere ya da bir flelale ya
da bir çiçek daha önce defalarca ben-
zerini görsek de bizi flafl›rt›p büyüleye-
bilirdi. Do¤all›k her zaman büyüleyici
ve çekici olmufltur. 

Dokurcun köyü yak›nlar›nda araba-
m›z› b›rakarak yürümeye bafllad›k. Ka-
pal› ama üflütmeyen bir hava vard›. ‹fl-
te do¤an›n kendi flark›s›n› söyledi¤i or-
man yolundan yürüyüfle bafllam›flt›k.
Gurubumuz 23 kifliydi. Kimi zaman
toprak yoldan, kimi zaman orman›n içi-
ne sarkan patikalardan t›rman›fla geç-
tik. Her ad›m›m›z bizi biraz daha yük-
se¤e ç›kar›yordu.  Çam ormanlar›n›n
bafl›nda buram buram yükselen sis,

parça parça ormana da¤›lm›fl o efsun-
lu güzellik fliirsel bir tablo oluflturuyor-
du. Sanki bir masal ülkesinde hep bir-
likte yürüyorduk.  Ormanda kufl sesleri,
ayaklar›m›z›n alt›nda k›r›lan dal sesleri
ve hep yan›m›zda ak›p duran p›r›l p›r›l
derenin sesi  çoktand›r unuttu¤umuz
duygular› yaflat›yordu. ‹çe do¤ru derin-
leflen do¤all›¤›n flark›s›yd› bu duygu.
Yürüdük hep yan›m›zda akt› sular.
Kimi yerlerde minicik köprülerin alt›n-
dan sa¤›m›za sonra benzer bir köprüy-
le solumuza geçen derenin küçük flela-
leleri görsel zenginlikler kat›yordu içi-
mize. Yukar› t›rmand›kça gökyüzüne
mi yaklafl›yorduk. Bu duyguyu yaflatan
görsel flölen do¤ayla giderek bütünlefl-
menin getirdi¤i yeni sürprizlere gebey-
di.   O ses, ah o ses; dere k›y›s›na ya-
t›p bir zikir ritminde akan suyun mistik
flark›s›n› dinlemek hepimizde zaman
zaman oluflan bir özlem de¤il miydi?.
Yürüdük hep yan›m›zda akt› sular.
Do¤an›n kendi sesinin mistik hazz›n›
yaflarken bir araç orman yolundan hay-
dut gibi geçerek eksoz kokusunu b›ra-
k›p gitti. ‹nan›lmaz gerçe¤i tüm ç›plakl›-
¤›yla farkediveriyor insan: Kentlerde
binlerce arac›n eksoz kokusunu hep
koklad›¤›m›z› ama duymad›¤›m›z› an-
lay›veriyoruz. Tek arac›n eksozu bur-
numuzu yakabiliyorsa binlerce arac›n
burnumuza boca etti¤i zehiri var›n siz
hesap edin. Ormanlar›n aras›ndan dal
ve yapraklar› çi¤neyerek onlar›n h›fl›rt›-
s› ve ç›t›rt›s›n› duyarak bizi hiç b›rak-
mayan suyun kendi flark›s› eflli¤inde
Sülüklügöle var›yoruz: Da¤›n yüksekle-
rinde, bir heyelan sonucunda oluflmufl
küçücük bir göl. Efsunlu bir par›lt›yla
bütünleflmifl ç›lg›n bir yeflillik. 

Her fley  öylesine temiz ve do¤al
ki, tabiat›n canl› gibi karfl›m›zda duru-
flu onunla çok özel bir iletiflim kurma-
m›z› sa¤l›yor. ‹ri ekmekler içine kon-
mufl ›zgara sucuktan oluflan ö¤le ye-
me¤i son zamanlarda yedi¤imiz en ifl-
tahl› yemek olsa gerek. Yedi¤imiz ek-
mek kent koflullar›nda 2 günlük tüke-
timimize denk desek herhalde abart-
m›fl olmay›z. Nas›l yeyip bitirdi¤imize
biz de flafl›yoruz. Bu¤usu misler gibi
kokan çay, sanki tüm do¤ay› kaplay›-
veriyor. 

Akflam saat 10 da ‹stanbul’a dön-
dü¤ümüzde tatl› bir bedensel yorgun-
luk ama inan›lmaz bir zihinsel dinginlik
içindeydik hepimiz. Tam da bu anlarda
do¤an›n yeni bölgelerini keflfetme dü-
flü ile kente dönüflün s›k›nt›s› birbirine
kar›fl›yordu.

Do¤aya dokunmak, do¤ay› hisset-
mek, onu hiç bir etki alt›nda kalmadan
ç›r›lç›plak birebir bir iletiflim içinde al-
g›lamak ve onunla bütünleflmek, iflte
güzelli¤in esrar› burada. ‹nsan da do-
¤an›n bir parças› de¤il mi? Öyleyse
d›fl›m›zdan içimize bir ›fl›k huzmesi gi-
bi yans›yan ve mesteden güzellik as-
l›nda içimizde var olan, küllenmifl, kir-
le örtülmüfl ve fark›nda olmad›¤›m›z
bir güzelli¤in do¤an›n mistik ortam›n-
da karfl›l›¤›n› bularak ortaya ç›k›ver-
mesi de¤il mi? Do¤ayla ayn› frekans›
yaflaman›n oluflturdu¤u eflsiz musi-
kinin içimizde yank›lan›p durmas› ken-
dimizle buluflmam›z, kendimizle karfl›-
laflmam›z, kendimizle bar›flmam›z: ifl-
te s›radan yürüyüfle farkl›l›k katan et-
ken bu olsa gerek.

GEZ‹ KLÜBÜ
TERT‹P KOM‹TES‹

Gezi
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Gezisi
Sülüklügöl

Gezisi
YÜRÜDÜK HEP YANIMIZDAN AKTI SULAR

O ses, ah o ses; dere k›y›s›na yat›p bir zikir ritminde akan
suyun mistik flark›s›n› dinlemek hepimizde zaman zaman oluflan

bir özlem de¤il miydi?
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Haberler

Haberler
YÖNET‹C‹LER‹M‹Z LÜBNAN’DA

Genel Müdürümüz Sn. Osman Akyüz
ve Genel Müdür Yard›mc›m›z Dr. Adnan
Büyükdeniz, 4-8 Haziran 1999 tarihleri
aras›nda Beyrut’ta yap›lan Dallah Albara-
ka Grubu Mali Sektör toplant›s›na kat›ld›-
lar. Mali Sektör bünyesinde dünyan›n çe-
flitli ülkelerinde faaliyet gösteren Grup
Bankalar›, sigorta ve yat›r›m flirketlerinin
kat›l›m›yla gerçekleflen toplant›da, mali
sektör grubundaki kurulufllar›n perfor-
manslar› de¤erlendirilerek, çeflitli konular-
da grupiçi iflbirli¤i imkanlar› görüflüldü.
Daha önceki toplant›larda oldu¤u gibi bu
toplant›da da, kat›lan yöneticilere üç gün
süreli bir yöneticilik semineri verildi. Tan›n-
m›fl Amerikal› yönetim bilimci Ken Blanc-
hard’›n SITUATIONAL LEADERSHIP
(Durumsal Liderlik) adl› e¤itim paketinin
takip edildi¤i seminer, kat›l›mc›lardan son
derece olumlu tepki ve de¤erlendirmeler
ald›. Art›k bir gelenek haline gelen ve üst
düzey yöneticilerin yönetim yeteneklerini
gelifltirmeye yönelik bu seminerler; Dallah
Albaraka Grubunun Malî Sektörü taraf›n-
dan y›lda iki kez düzenlenmektedir. 

Toplant›ya kat›lan yöneticiler, ayr›ca,
Dallah Albaraka Grubu’nun Beyrut ve ci-
var›nda halen yürütmekte oldu¤u büyük
ölçekli üç gayrimenkul projesini de yerin-
de inceleme f›rsat›n› buldular. 

YEN‹ BROfiÜRLER‹M‹Z HAYIRLI
OLSUN

Kurum faaliyetlerimizin daha kolay ve
anlafl›l›r bir flekilde takip edilebilmesi
amac›yla haz›rlanan yeni broflürlerimizin
da¤›t›m›na baflland›. Müflterilerimizi ge-
nelde Özel Finans Kurumlar›n›n, özelde
Albaraka Türk’ün faaliyetleri ve çal›flma
sistemi hakk›nda bilgilendirmek amac›y-
la haz›rlanan broflürlerimiz alt› ayr› içe-
rikte haz›rland›. 

Fon Toplama, D›fl ‹fller, Fon Kullan-
ma, Le-
asing, Kre-
di Kart› ve
Kredi Kart›
K u l l a n m a
K › l a v u z u
olarak ayr›
ayr› dizayn
edildi. 

Bu broflürlerin tasar›m ve uygulama
çal›flmalar› Albaraka Türk bünyesinde
gerçeklefltirildi. 

Bu broflürlerin Albaraka Türk’ün “faiz-
siz kazanç” slogan›yla tan›mlad›¤› siste-
mini mudilerine daha k›sa yoldan anlat-
ma ve tan›tma gayretlerine katk›da bulu-
naca¤›na inan›yoruz. 

ALBARAKA FOTO⁄RAF KLÜBÜ
PROGRAMLARINA BAfiLADI

Albaraka Türk bünyesinde foto¤raf
severleri bir çat› alt›nda toplayarak foto¤-
raf çal›flmalar›na ve kiflisel tekamüle kat-
k›da bulunmak amac›yla yöneticilerimi-
zin tavsiye ve teflvikleriyle kurulan Fo-
to¤raf Klübümüz programlar›na bafllad›.
Düzenli aral›klarla Foto¤raf Sohbetleri
ad› alt›nda profesyonel foto¤rafç›lar› ko-
nuk ederek gerçeklefltirece¤imiz progra-
m›n ilki 12 Temmuz Pazartesi günü ya-

p›ld›. Programa Lübnan’l›
foto¤raf sanatç›s› ve mi-
mar Haled Ömer Tadmo-
ri foto¤raflar›yla kat›ld›.
Tadmori’nin mimari a¤›rl›kl›
Lübnan foto¤raflar›ndan yola ç›k›larak
sanatç›n›n foto¤rafa bak›fl aç›s›n›n ve fo-
to¤raf çekim tekniklerinin konufluldu¤u
programda ayr›ca sanatç›n›n Perspektif
Ajans taraf›ndan haz›rlanan Lübnan ko-
nulu bir multivizyonu da gösterildi. Fo-
to¤raf klübümüzün yeni programlar›nda
buluflmak umudu ile.

ALO ALBARAKA
Hizmet kalitemizin artt›r›lmas› nokta-

s›nda at›lm›fl sa¤lam bir ad›m say›labile-
cek ALO ALBARAKA hatt› müflterilerimiz
taraf›ndan beklenen ilgiyle karfl›land›.
ALO ALBARAKA sayesinde müflterileri-
miz bulunduklar› her
yerden, istedikleri an
Albaraka Türk’e ulafla-
bilecekler. Hem de
365 gün 24 saat. Bu
hat sayesinde müflteri-
lerimiz Kat›l›m ve Cari
hesaplar›yla, Kredi
Kart› harcamalar› hak-
k›nda bilgi alabilecek-
leri gibi günlük döviz
kurlar›m›z› ve haftal›k olarak da¤›t›lan
net kâr paylar›n› takip edip tüm bankac›-
l›k hizmetlerimizle ilgili bilgilere de bir
tuflla ulaflabilecekler. 

fiUBE MÜDÜRLER‹ ARASINDA
GÖREV DE⁄‹fi‹M‹

Yönetim sürecine ve müflteri iliflkileri-
ne dinamizm sa¤layan temel unsurlar-
dan birisi, belli sürelerle iliflkilerin yeni-
lenmesine imkan sa¤lanmas›d›r. Bu

Albaraka’dan

Haberler

Beyrut sahillerinden bir görünüfl 
(Foto¤raf: Dr. Adnan Büyükdeniz)

ALO ALBARAKA

ALBARAKA TÜRK
“Faizsiz Kazanç”

(0212) 288 62 82
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Albaraka Türk 9. Geleneksel Ba-
har Turnuvas› 10.4.1999-26.6.1999
tarihleri aras›nda yap›ld›. Bu turnuva-
ya flu tak›mlar kat›ld›lar:  1) ‹dari ‹fller
2) D›fl ‹fller A 3) D›fl ‹fller B  4) Mer-
kez B  5) Merkez A 6) Fatih fiu-
besi  7) Mali ‹fller  8) Ümraniye
fiubesi  9) Personel  10) Bilgi
‹fllem.

Maçlar, Nakkafltepedeki
fiampiyon Hal› Saha Tesisle-
ri’nde oynand›. Albaraka Türk
personeli tak›mlar›n› sahada yal-
n›z b›rakmad›. Yap›lan karfl›lafl-
malar sonunda flu tak›mlar Yar›
Finale kald›. 

1) Merkez A 2) Fatih fiubesi
3) ‹dari ‹fller  4) D›fl ‹fller A. Kur’a çe-
kiminde Merkez A - D›fl ‹fller’le, ‹dari
‹fller - Fatih fiubesiyle eflleflti. 19 Ha-

ziran Cumartesi günü yap›lan yar› fi-
nal maçlar›nda Merkez A - D›fl ‹fller
A’y› 7-5, ‹dari ‹fller - Fatih fiubesi’ni
uzatmada 8-4 yendi. Böylece Merkez

A ile ‹dari ‹fller finale kald›. 
Tak›mlar ve taraftarlar final günü-

nü iple çekmeye bafllad›. 26 Haziran

1999 Cumartesi günü beklenen an
geldi. Albaraka Türk’lü taraftarlar ta-
k›mlar›n› desteklemek amac›yla
fiampiyon Hal› saha tesisleri seyirci
bölümünü h›nca h›nç doldurmufllar-
d›. Albaraka Türk üst düzey yönetici-

leri de tribündeki yerlerini alm›fllar-
d›.

Gerilimli ama seviyeli, centil-
mence güzel bir maç sonunda
‹dari ‹fller Merkez A’y› 4-1 yene-
rek bu turnuvan›n flampiyonu ol-
du. Di¤er tüm maçlarda oldu¤u gi-
bi bu maçta da ‹dari ‹fller tak›m›
kalecisi, defans›, orta saha ve for-
vet oyuncular›n›n profesyonelce
oyunu ve güzel hareketleriyle göz

doldurdu. 
Merkez A’n›n ikinci, D›fl ‹fller

A’n›n üçüncü oldu¤u Turnuvada, Bil-

amaçla Kurumumuzda düzenli biçimde
yöneticilerimiz aras›nda yer de¤ifltirme
programlar› uygulanmaktad›r. Bu çerçe-
vede Ankara, ‹zmir ve Bal›kesir fiube
Müdürlerinin görev yerleri de¤ifltirilmifl
bulunmaktad›r. Buna göre; 

– Ankara fiube Müdürü Osman Kara
‹zmir fiube Müdürlü¤ü’ne,

– ‹zmir fiube Müdürü ‹zzet Akçay Ba-
l›kesir fiube Müdürlü¤ü’ne,

– Bal›kesir fiube Müdürü Osman
Çelebi de Ankara fiube Müdürlü¤ü’ne 
tayin edilmifllerdir. 

EN CENT‹LMEN ALBARAKA
Samsun’da ‹ller Bankas›’n›n öncülü-

¤ünde düzenlenen “Bankalar Aras› Ba-
har Kupas› Futbol Turnuvas›”na Samsun
fiubemiz de kat›ld›. 

Turnuva’da Albaraka’n›n d›fl›nda ‹ller
Bankas›, Ziraat Bankas›, Halk Bankas›,
Emlak Bank, ‹fl Bankas›, Yap› Kredi Ban-
kas›, Vak›f Bank, Toprak Bank-Pamuk
Bank karmas› tak›mlar› da yer ald›.  

fiampiyonluk kupas›n› ‹ller Banka-
s›’n›n ald›¤› turnuvada tak›m›m›z sergile-
di¤i oyun, ortaya koydu¤u vakur, a¤›rbafl-
l› tutumu ve cesareti ile baflta di¤er kat›-
l›mc› tak›m oyuncular› ve hakemler olmak
üzere herkes üzerinde olumlu bir etki b›-
rakm›fl ve büyük bir sempati toplam›flt›r. 

Tak›m›m›za karfl› oluflan bu sempati
Albaraka Türk’ü gönüllerin flampiyonu
yapm›fl ve en centilmen tak›m kupas› Al-
baraka Türk’e lay›k görülmüfltür. 

‹STANBUL B.fiEH‹R BELED‹YES‹
FUTBOL TURNUVASINDA
ALBARAKA YARI F‹NALDE

25 Haziran tarihinde Akatlar Spor
Kompleksi’nde bafllayan Büyükflehir
Futbol Turnuvas›’na bu sene ilk olarak
kat›lan Albaraka Türk yar› finale ç›kma
baflar›s›n› gösterdi. fiirketler aras› bir tur-
nuvaya ilk kez kat›larak 36 tak›m aras›n-

da ilk dörde giren Albaraka son derece
centilmence oynayarak Kurumumuza
yak›fl›r maçlar ç›kard›. 

Futbol tak›m›m›za yar› finalde baflar›-
lar dileriz. 

BURSA fiUBEM‹ZE
GEÇM‹fi OLSUN D‹LEKLER‹M‹ZLE

Bursa fiubemiz 17 Temmuz tarihinde
elektrik konta¤› sebepli küçük bir yang›n
tehlikesi atlatm›flt›r. Bursa fiubemize Al-
baraka Türk ailesi olarak geçmifl olsun
dileklerimizi iletirken, yaflad›klar› s›k›nt›-
lara ra¤men hizmet noktas›nda yo¤un
gayret ve çabalar› ile flubemizin çal›flma-
lar›n›n aksamamas›n› sa¤layan tüm per-
sonelimize tebriklerimizi sunar›z. 

 

ALBARAKA TÜRK 9. GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI SONUÇLANDI:

fiAMP‹YON ‹DAR‹ ‹fiLER
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Mustafa Ayc›n
‹dari ‹fller Müdürlü¤ü, fief
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HOfiGELD‹N‹Z ‹fle Yeni Bafllayanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›

Ali Akyürek D›fl ‹fller Stajyer Memur
Feyiz U¤ur ‹ldefl Konya fib. Stajyer Memur
Remzi Paker Bayrampafla fib. Stajyer Memur

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›

Arif Kotan Bilgi ‹fllem Programc› Yrd. 
Numan Ak›net Bayrampafla fib. Yrd. Personel

BAfiARILAR Tayin ve Terfiler
Ad› Soyad› Yeni Birim/fiube Unvan›

Ali Çeliktafl K.Marafl fib. Müdür
Recep Ali Terzi Antalya fib. Müdür
‹zzet Beyaz Bak›rköy fib. Müdür Yrd.

Ad› Soyad› Yeni Birim/fiube Unvan›

Avni Günayd›n ‹zmir fib. Müdür Yrd.
Salih Uzun Bursa fib. Müdür Yrd.

TEBR‹KLER Çocu¤u Olanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›

Ali Kuden Teftifl Kurulu Emir Sancar
‹zzet Ça¤layan fiubeler Md. Asl› ‹rem
Yekda¤ Çal›flan Hukuk ‹flleri Serhat Enes
Turgay Çelik Merkez fib. Emre Bahad›r
Cengiz Güngör Proje & Paz. Harun
Sinan Dede Merkez fib. Hilal Ümran
Birol Öztürk Konya fib. Yusuf
Yakup A¤ca Antalya fib. Zahit Esat

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›

Kaan Seyhan Malatya fib. Hüseyin Furkan
Yusuf Arma¤an Merkez fib. Asude Bengisu
Yusuf Okur Proje & Paz. Hatice Nurefflan
Mehmet Emin Çonkar Merkez fib. Zeynep Büflra
Olcay Akbaba ‹zmir fib. Onur
Özcan Tan Gaziantep fib. ‹brahim
Selman Alemdar ‹zmir fib. Ahmet Erkam

MUTLULUKLAR Evlenenler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›

Bar›fl Kösten Teftifl Kurulu Müfettifl Yrd.
‹brahim Mamur Merkez fib. Memur
Ayhan Domurcukgül K.Marafl fib. Gifle Yetkilisi

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›

Ümit Y›ld›r›m ‹dari ‹fller Memur
Ahmet Ömür Baykald› ‹zmir fib. fief Yrd.
Bahad›r Torun Adana fib. Memur

VEFAT
Ad› Soyad› Unvan› Yak›nl›k Derecesi

Osman Kara ‹zmir fib.Md. Annesi 



Kültür-Sanat
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Orijinal Ad›: 
A Comperative
Evolution of Business
Partnerships, The
Islamic World and
Europe

Çeviren:  fiehnaz Lay›kel
Bas›m: 1999 Temmuz, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, No:75

Yazan: Prof.Dr. Murat Çizakça (Bo¤aziçi Üniversitesi)

1946 Bursa do¤umlu Murat Çizakça kitab›n›
önce ‹ngilizce olarak ünlü BRILL yay›nevinde bas-
t›rm›fl (1996). Osmanl› arflivlerindeki genifl çal›fl-
maya dayanan bu eser özellikle bu yönüyle bat›l›
ekonomistler aras›nda ilgi toplam›flt›r. 

Bir iktisat tarihçisi ve ‹slam ekonomisi uzman›
olan yazar bu kitab›nda son 14 as›r boyunca bat› ve
do¤u ticaret alemlerinde ifl ortakl›klar›n›n nas›l bir
evrimden geçti¤i, karfl›l›kl› esinlenme ve etkileflimin
hangi noktalarda oldu¤u… gibi konulara arfliv ve
kütüphanelerin diliyle ›fl›k tutuyor. Yazar›n birincil
amac› bizim iklimimizi pek tan›mayan bat›l› ve bat›-
c› akademisyen ve araflt›rmac›lara güvenilir, kap-
saml› bir ders kitab› oluflturmak. 

Tüm dinlerde görülen fakat en kesin biçimde ‹s-
lam’da konulan “faiz yasa¤›” dikkate al›nd›¤›nda “ti-
caret”in çeflitli formatlardaki ortakl›k yöntemleriyle
yürütüldü¤ünü biliyoruz. Bunlar›n aras›nda en yay-
g›n ve bilinen metodun “mudarebe” ve bunun türev-
leri (örn: “muflareke”…) oldu¤unu, bunlar›n k›smen
Roma hukukundan gelen baz› müesseselerin mo-
difiye edilmifl biçimleri oldu¤unu bilmeyen yok gibi
art›k. Bu eseriyle Çizakça, esasen Ortado¤u’dan
yola ç›kan (kendi ifadesiyle, Avrupal›larca ödünç
al›nan) “mudarebe”nin bat› dünyas›na “commenda”
veya “societas” veya “campagni” veya “carati” vbg.
biçimlerle geçmifl oldu¤unu belgeliyor. As›rlar ve
co¤rafyalar kateden bunca yolun sadece ‹slam atl›-
lar› ile afl›lmad›¤›n›, özellikle denizlerden, denizcilik
kurumlar› ve ticaretinden geçti¤ini fark ederken flu
önermede bulufluyor baflka bilim adamlar›yla: “‹s-
lam muharebe ile de¤il mudarebe ile yay›lm›flt›r.” 

1980’lerde “keflfedilen” Gelir Ortakl›¤› sistemini
kamu finansman› ihtiyac›m›z›n Osmanl›’daki “es-
ham” düzenine k›yaslarken sistemin ne denli ça¤-
dafl bir aflamaya getirilmifl oldu¤unu ve böylece ta-
rihsel büyük bir evrim çemberinin gerçekleflmifl ol-
du¤unu belirtiyor. 

Son olarak bizim iklimimizin çocu¤u Özel Fi-
nans Kurumlar› sistemini, yazar›n hedef kitlesi olan
bat›l›lara özetliyor ve bizlere de, bunlar›n “risk-ser-
mayesi” kurumlar› gibi çal›flt›r›lmas› halinde di¤er
birçok faydas›n›n yan›nda kendi köklerimizde yatan
(uykuda yatan) baz› de¤erleri de keflfettirmifl olaca-
¤›n› ima ediyor.

B. Cemal Rodoplu

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

SOLDAN SA⁄A
1) Kazanç ya da zarar olas›l›klar› eflit ölçüde gözönünde tutularak yap›lan belirsiz sözleflme
2) Kalbur - Vazgeçilmifl kazanç; alternatif maliyet - Bir kürk hayvan›  3) Uçurum - Z›t, huysuz -
Kemerli yap›, köflk  4) ‹nanmas›n› sa¤lama - Urgan, sicim - (Tersi) Eski Filistin’de bir kent - Bir
organ›m›z  5) Fay, k›r›k - (Tersi) Artvin’in bir ilçesi  6) Giriflme, k›r›tma - Kiflinin yak›nlar› - mikroskop
cam›  7) Suçunu aç›klama - Herhangi bir fleyin haks›z ele geçirilmesinden dolay›, yasa gere¤i
sahibine geri verilmesi  8) K›saca voltamper - Bir ülkeden gümrük resmi vermeksizin geçme hakk› -
Beyaz  9) ‹ktisap, kesp - Sodyumun simgesi - Nazi hücum k›tas›  10) Afrika’da bir ülke - Bir göz rengi
- (Tersi) Damarlarda dolaflan hayat suyu - Kâmilen, daima  11) ‹lgi - (Tersi) Kripton’un simgesi -
Ayakkab› çekece¤i  12) Belli belirsiz açmak  13) Erken - Allah’›n on pulunu bekleyedursun on kul /
Bir kifliye tam dokuz, dokuz kifliye bir pul / Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara flah olsa / Yaflas›n
kefenimin kefili (……) Necip Faz›l K›sakürek  14) (Tersi) Dar ve kal›nca tahta - Kastamonu’nun bir
ilçesi - (Tersi) ‹ngilizce “Bay”›n k›sa yaz›l›fl›  15) Ceza davalar›nda belli bir konu üstündeki bilgi ve
uzmanl›¤›ndan yararlan›lan bilir kifli - Dereden tepeden, nesnel.

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Kararlaflt›r›lan süre içinde sat›lan› geri almak flart›yla yap›lan sat›fl sözleflmesi - Ege zeybe¤i
2) Kur’an’da bir sure ad› - ‹stanbul’da bir semt  3) Her çeflit - Ba¤, sarg› - Alüminyum’un simgesi
4) K›saca tak›m - Birçok organik maddeyi eritmekte kullan›lan, uçucu, kolayca alev al›r, eter
kokusunda bir madde - Kas›tl› olarak  5) Anlam - ‹lenç, beddua  6) Ayn› türden sanayileri tek yönetim
alt›nda toplayan kartel biçimi - Ak›lla ilgili  7) Edinme - Bir ya¤›fl flekli - Geminin yürümesine hizmet
eden direk, seren, ip, halat ve yelken  8) Hint/Avrupa dil ailesinden bir topluluk - Bir erkek ad› -
Hüküm  9) (Tersi) Avlanma ifli - Hz. Havva’n›n Bat› dillerindeki ad› - Ekmek - Allah’›n evi
10) Türkiye’ye k›y›s› olan bir deniz - Saçma, absürd - Yumurtan›n bir bölümü - Baryum’un simgesi
11) Tasar› - (Tersi) T›p dilinde ifltahs›zl›k  12) Davran›fllar - Verme, ödeme - Sergen  13) Kar›fl›k renkli
- Kültür  14) Yard›m - Mülkün temeli - Ifl›k yay›  15) Hz. Nuh’un babas›n›n ad› - Hisse - Bir nota

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.

‹slam
Dünyas›nda

ve Bat›da
‹fl Ortakl›klar›

Tarihi
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Geçen say›m›z›n çözümü
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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

Genel Müdürlük & Merkez fiube   (0.212) 274 99 00

ALBARAKA TÜRK
“Faizsiz Kazanç”

Türkiye’de Finansal Kiralama (Leasing)

uygulamas›n›n öncüsü olan Albaraka Türk, sanayici

ve yat›r›mc›lar›n makine ve ekipman ihtiyaçlar›n›

karfl›lamaya kesintisiz bir flekilde devam ediyor.

Kalk›nma ve büyümenin

ancak yat›r›mla mümkün

olabilece¤ine inanan

Albaraka Türk her zaman

yat›r›mc›lar›n yan›nda

oldu ve olmaya

devam edecek.

Yat›r›mlar›n›z 
ALBARAKA LEASING’le

bereketlensin

Yat›r›mlar›n›z 
ALBARAKA LEASING’le

bereketlensin
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ALO ALBARAKA’yla

bulundu¤unuz her

yerden, istedi¤iniz

an bizlere ulaflman›z

art›k çok kolay. 

Hem de 365 gün 

24 saat.

Cari ve kat›l›m

hesap bakiyeleriniz,

kredi kart›

bilgileriniz, günlük

döviz kurlar›m›z ve

tüm hizmetlerimizle

ilgili bilmek

istedikleriniz günün

24 saati sizinle.

ALO ALBARAKA: (0212) 288 62 82

ALBARAKA TÜRK

 

“Faizsiz Kazanç”
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