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Tel : (0342) 230 91 68
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44100 MALATYA
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Okuyucular›m›zdan zaman za-
man ilginç, yararl› elefltiri ve öneri-
ler almaya devam ediyoruz. Dostu-
muz Av. Muharrem Balc›’n›n 6. sa-
y›m›zda yay›nlanan “Hukuk fiaka-
lar›” bafll›kl› derlemeye, mealen,
hukukun flakaya al›nacak bir konu
olmad›¤›n›, hele içinde yaflad›¤›m›z
günlerde tam tersine oldukça ciddi-
ye al›nmas› gerekti¤ini ve daha da
önemlisi, hukukun basit bir avukat-
müvekkil iliflkisinin çok ötesinde bo-
yutlar tafl›d›¤›n› söyleyerek itirazda
bulunmas›n› dikkatle not ediyor ve
kendisine teflekkür ediyoruz. Ama o
derlemeyi haz›rlayanlar›n ve yay›n-
layanlar›n da “hukukun ciddiye al›n-
mas› gerekti¤i” düflüncesini aynen
paylaflt›klar›n› ve farkl› bir fley dü-
flünmediklerini hat›rlatmal›y›z. 

Bundan sonraki say›m›z› inflallah
üçüncü bin y›l›n ilk aylar›nda yay›n-
lam›fl olaca¤›z. Yeni bir milenyuma
girifli yaflaman›n heyecan›, inan›yo-
ruz ki yeni umutlar, zengin ufuklar ile
beslenerek verimli ve hay›rl› netice-
lere yol açacakt›r. 2000 y›l›, bu derû-
nî anlam›n d›fl›nda bizim için baflka
bir heyecana daha vesile olacakt›r.
O da, Albaraka’n›n 15. faaliyet y›l›n›
idrak edecek olmam›zd›r. Bereket
olarak, onbefl y›ll›k faaliyet süresini,
yeni bir sistem ve yeni bir müessese
için hayli önemli gördü¤ümüz bu sü-
reyi genifl bir çerçevede de¤erlendir-
mek arzusunday›z. Sistemin etik ve
teknik esaslar›, içinde yeflerdi¤i sos-
yal ve iktisadi çevrenin özellikleri,
proplemleri ve imkânlar› vs. gibi hay-
li genifl bir spectrum içinde konuyu
ele almay› ümit ediyoruz. 

Yeni bir say›da buluflmak umu-
duyla selamlar ve sevgiler. 

 

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

dolay› mutluyuz. Bu say› ile birlikte
ikinci ‘Bereket y›l›’n› da geride b›rak-
m›fl oluyoruz. Bu say›dan sonra ya-
paca¤›m›z kapsaml› bir de¤erlendir-
me, Bereket’in yeni içeri¤ini ve for-
mat›n› belirlememizi sa¤layacakt›r. 

Bir önceki say›m›z›n bask›ya ve-
rildi¤i günlerde yaflad›¤›m›z deprem
felaketi ve ard›ndan gelen sürekli
sars›nt›lar, yaln›zca bir co¤rafyay›
ve üstündekileri sarsmakla kalmad›,
bütün toplumsal organizasyonu flid-
detli bir travmaya sürükledi. Toplum
iskeletinin en hayati uzuvlar›n›n far-
k›na var›lmayan bir hastal›¤›n pen-
çesinde çürümeye terkedildi¤inin
fark›na varmam›z› sa¤lad›. Baz›
fleyler kurulmaya çal›fl›l›rken bir çok
fleyin de yitirilmifl oldu¤unu bize
gösterdi. Ama daha ac›s›, olup bite-
ni ‘anlama’ya çal›flmak yerine o ku-
ru ve s›¤ ‘bilimcili¤in’, yahut ayn›
mant›¤a bina edilmifl ‘sebep-sonuç’
analizlerinin faydas›z ‘aç›klama’ ça-
balar›ndan medet ummaya baflla-
d›k. Oysa yap›lmas› gereken, her-
kesin olup bitenin anlam›na varma-
ya çaba göstermesiydi: öncelikle
kendisi, kendi hayat› için. Sonraki
sayfalar›m›zda ‘depremin getirdikle-
ri’ ve ‘götürdükleri’ ile ilgili haber ve
yorumlar› ilgiyle ve elbette hüzünle
okuyacaks›n›z. 

‹lkeli davranman›n, yani kendi-
sini ba¤l› hissetti¤i bir ‘de¤erler sis-
temi’nin ›fl›¤›nda yürüme kararl›l›¤›-
n›n anlam› ve önemi, bu say›daki
baflyaz›m›z›n konusunu teflkil edi-
yor. Sadece ifl dünyas›n›n de¤il,
bütün bir toplumsal organizasyo-
nun böyle bir ‘eti¤e’ ihtiyac› oldu¤u-
nu savunuyor ve bunun u¤rafl›n›
veriyoruz. 
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ALBARAKA TÜRK 3

“Özel Finans Kurumlar›” tan›mla-
mas›n›n bafl›ndaki “Özel” s›fat›, as-
l›nda, ihdas edilen yeni sistemin
“genel” ve “geleneksel” finans uygu-
lamas›ndan fark›n› göstermek için
tercih edilmifltir. Dünyadaki örnekle-
rine nazaran çok “aç›klay›c›” bir ta-
n›mlama olmasa da “özel” s›fat›, en
az›ndan “genel” olandan farkl› ol-
may›, yani “özellik”li olmay› ifade
eder.

“Özel” olmak faizsiz çal›flmay›
ifade etti¤ine göre bu “özel”li¤in de-
taylar›na inmek, bu yeni modeli da-
ha yak›ndan tan›mak için gerekliydi.
Nitekim, bu yeni sistemin uygulama-
ya bafllamas›ndan bugüne kadar
geçen onbefl y›ll›k süre zarf›nda
sözkonusu farkl›l›¤›n, yani “özel”li¤in
iki ana boyutu üzerinde s›kça durul-

du. Bunlardan
bir incis i ,

sistemin
fon top-
lamada
ve kul-

l a n -

d›rmada uygulad›¤› “özel” yöntemle-
rin neler oldu¤u, yani modelin “tek-
nik” boyutu idi. Di¤eri ise, bu yeni
sistemin temelini oluflturan “faizsiz”
çal›flma ilkesinin bireysel “inanç” ve
toplumsal “fayda” boyutlar›n›n vur-
gulanmas›yd›, ki buna da “etik” bo-
yut diyebiliriz. 

Faizsiz finans sisteminin “özel”li-
¤inin bu iki boyutunu ay›rdettikten
sonra diyebiliriz ki, modelin “teknik”
boyutu, kendi bafl›na bir anlam tafl›-
may›p ancak “etik” boyutun bir fonk-
siyonu olarak anlam kazan›r. Söyle-
mek istedi¤imiz, bütün teknik iflleyifl
farkl›l›klar›n›n anlam kazanabilmesi-
nin, “etik” ilkenin, yani “faizden uzak
kalma” ilkesinin varolmas› flart›na
ba¤l› oldu¤udur. K›sacas› aslolan,
bu modelin teknik olarak di¤er gele-
neksel modellerden farkl›l›¤›n› sür-
dürebilmek de¤il, temel “etik” daya-
na¤› olan “faizsizli¤i” titizlikle koruya-
bilmektir. 

Bu “ilkeli olma” titizli¤inin sadece
finans sektörü için de¤il, ama Türk ifl
dünyas›n›n bütünü için bir tür örnek-
lik vasf› tafl›d›¤›na veya tafl›mas› ge-
rekti¤ine inan›yoruz. ‹fl hayat›nda
“ahlaki” ölçüler koyman›n ve bütün
uygulamalarda bu ölçülere uygun
hareket etme kararl›l›¤› gösterme-
nin Türkiye için al›fl›lmad›k olmas›-
na ra¤men modern dünyada çok
sayg›n ve seçkin bir tav›r olarak
alg›land›¤›n› biliyoruz. Bu ölçüle-
rin ve ilkelerin ekonomik ve top-
lumsal anlamlar› tart›fl›labilir, ama

sonuçta her sektörün veya kurumun
kendi içinde ve kendisi için vazgeçil-
mez ahlâkî ölçüler belirlemesi ve viz-
yonunu, misyonunu ve kültürünü bu
ölçüler üzerine infla etmeye çal›flma-
s›, Türk toplumunun ihtiyaç duydu¤u
bir özelliktir. 

Albaraka Türk olarak inan›yoruz
ki bizi vareden, gücümüzü oluflturan
temel unsur, varl›k sebebimiz olan
“etik” ilkelere ve ölçülere uygun dav-
ranma titizli¤imizdir. Bu ahlaki tavr›-
m›z›n baz› maddî göstergeler yönün-
den aleyhimize neticeler vermesinin
de bizi bu ilkeli davranma kararl›l›¤›-
m›zdan vazgeçiremeyece¤ini vurgu-
lamak isteriz. Müflterilerimizin de Al-
baraka’n›n bu titizli¤ini ödüllendirdik-
lerini görmek bizi daha da sevindir-
mektedir. 

Nitekim Albaraka, hem Kurum’a,
hem sektöre hem de uzun vadede
müflterilere zarar vermekten baflka
bir fleye yaramayan spekülatif ka-
zanç yar›fl›na girmeden gerçek ve
sa¤lam getiriler karfl›l›¤›nda tasarruf
sahiplerinden toplad›¤› fonlar› eko-
nominin muhtelif sektörlerindeki
yüzlerce firman›n finansman ihtiya-
c›n› karfl›lamakta kullanmaktad›r.
Bu, Albaraka’n›n hem genifl bir ta-
bana yay›lm›fl yüzlerce sanayi ve ti-
caret kuruluflu ile reel finansman
iliflkisi kurmas›n› sa¤lamakta, hem
de tasarruf sahiplerinin emanet et-
tikleri fonlar›n emniyet ve seyyaliye-
tini muhafaza etmesine yard›mc› ol-
maktad›r. 

Osman Akyüz
ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ

 

Kararl›l›¤›m›z
‹lkeli Davranma

Kararl›l›¤›m›z
Albaraka Türk olarak inan›yoruz ki bizi vareden, gücümüzü oluflturan temel

unsur, varl›k sebebimiz olan “etik” ilkelere ve ölçülere uygun davranma
titizli¤imizdir. Bu ahlaki tavr›m›z›n baz› maddi göstergeler yönünden

aleyhimize neticeler vermesinin de bizi bu ilkeli davranma kararl›l›¤›m›zdan
vazgeçiremeyece¤ini vurgulamak isteriz. 



Makale
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Bankac›l›¤›
1 - G‹R‹fi 

Geçmifli üç bin y›l öncesine kadar
uzanan bankac›l›¤›n ad›, ‹talyanca
masa anlam›na gelen “Banco” keli-
mesinden gelmektedir.. 

Günümüzdeki iktisadi hayatta
vazgeçilmez bir yeri olan bankalar,
esas itibariyle tasarruf sahipleriyle
iflletmelerinin faaliyetlerini, yat›r›mla-
r›n› veya di¤er ihtiyaçlar›n› finanse
edebilmek için yabanc› kaynak tale-
binde bulunan gerçek ve tüzel kiflile-
ri, devleti bir araya getiren; para, ser-
maye ve kredi üzerine her çeflit ifl-
lemleri yapan arac› kurumlard›r. Za-
man›m›zda bankalar›n ifllevleri ve
hizmet ürünleri çok çeflitlenmifl ol-
makla birlikte, klasik anlamda ban-
kan›n bafll›ca ifllevi kendine ait olan
fonlar› veya baflkalar›ndan faiz kar-
fl›l›¤› mevduat olarak ald›¤› fonlar›
faiz karfl›l›¤› ödünç vererek gelir elde
etmektir. Bankalar mevduat ve kredi
ifllemlerinin yan› s›ra havale, akredi-
tif, keflide ve seyahat çekleri , kiral›k
kasa, istihbarat ve dan›flmanl›k gibi
çeflitli hizmetler sa¤layan kurulufllar-
d›r. Ülkemizde mevduat toplayan ti-
caret bankalar› d›fl›nda ihtisas ban-
kac›l›¤› yapan yat›r›m ve kalk›nma
bankalar› ile “Özel Finans Kuru-
mu”(ÖFK) ad›yla faaliyet gösteren
ancak, geleneksel bankac›l›ktan
farkl› olarak, kar ve zarara kat›lma
esas›na göre çal›flan bankalar mev-
cuttur.

Bankalar gündelik yaflant›m›za
dahi öylesine girmifllerdir ki neredey-
se bankas›z bir hayat›-elektrik gibi,
otomobil gibi-düflünemeyiz bile. Art›k
maafl›m›z› bankadan al›yoruz, hava-
lelerimizi bankalara yapt›r›yoruz, te-

lefon- elektrik- su paralar›n› hatta
vergilerimizi bankaya yat›r›yoruz.
Dahas›, inter-net bankac›l›¤› saye-
sinde banka flubesine gitmeye gerek
kalmadan evimizden bankac›l›k ifl-
lemlerini bizzat kendimiz yapabiliyo-
ruz.

Bu yaz›m›z›n konusu, farkl› bir
bankac›l›k türü olarak karfl›m›za ç›-
kan kar ve zarar kat›lma esas›na gö-
re çal›flan bankac›l›¤› tart›flmaktan
ziyade bu tür bankac›l›¤› adland›r-
mada kullan›lan isimleri ve terimleri
irdelemek ve alternatif isim öner-
mektir.

2 – DÜNYADA VE TÜRK‹YEDE
FA‹ZS‹Z BANKACILIK

Bankac›l›¤›n tarihini yazanlar, ilk
bankac›l›k ifllemlerinin günümüzden
yaklafl›k üç bin y›l önce tap›naklarda
bafllad›¤›n› ileri sürmektedirler. Çün-
kü hem tap›naklar iyi örgütlenmiflti,
hem de dinine ba¤l› kifliler güvenilir
insanlar olarak kabul ediliyordu. An-
cak tarih boyunca bütün semavi din-
ler, toplumda ekonomik ve sosyal
dengeleri bozarak adaletsizli¤e yol
açt›¤› gerekçesiyle faizi hofl görme-
mifllerdir. XX. Yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
da ça¤dafl toplumlarda bankalar›n
ekonomideki ifllevini ve önemini kav-
ram›fl baz› müslüman iktisatç›lar, fa-
iz esas› yerine ,müslüman topluluk-
larda tarihin çeflitli dönemlerinde s›k-
ça kullan›lm›fl olan “mudarebe”
(emek/sermaye ortakl›¤›) esas›na
göre bir nevi risk sermayesi (venture
capital) fleklinde çal›flacak yeni bir
bankac›l›k modeli ortaya koydular.
Bu model k›sa zamanda büyük bir
geliflme göstererek bilhassa 70’li y›l-

lardan itibaren baflta geliflmifl bat›l›
ülkeler olmak üzere bütün dünyaya
yay›ld›.Halen çeflitli ülkelerde faizsiz
esasa göre faaliyet gösteren 200’ü
aflk›n bankan›n yaklafl›k 500 Milyar
ABD dolar›n› kontrol etti¤i belirtil-
mektedir.

3 – FA‹ZS‹Z BANKACILIKTA
ADLANDIRMA VE TANIM
SORUNU 

Türkiye’de 80’li y›llar, yap›lan eko-
nomik ve mali reformlarla kapal› eko-
nomiden d›fla aç›k piyasa ekonomisi-
ne geçiflin yafland›¤› y›llar olarak ha-
t›rlanmaktad›r. Uluslararas› piyasa-
larla entegre olabilmek için hayata
geçirilen yap›sal de¤iflim ve dönüflüm
projeleri kapsam›nda para ve serma-
ye piyasalar› yeniden düzenlendi ve
kamuoyu yeni mali kurumlarla, yeni
yat›r›m araçlar›yla tan›flt›.(‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›, Finansal
Kiralama, Faktöring, Döviz büfeleri,
TC Merkez Bankas› Döviz/Efektif Pi-
yasalar› vb.) Bakanlar Kurulu, 1983
y›l›nda bir kararname yay›mlayarak
faizsiz esasa göre çal›flan bankalar›n
Özel Finans Kurumu ad› alt›nda faali-
yet göstermesine imkan sa¤la-
d›.(83/7506 say›l› Karar) 1985 y›l›nda
faaliyete geçen Albaraka Türk Özel
Finans Kurumu’nun ard›ndan 5 fi-
nans kurumu daha kuruldu ve geçen
15 y›ll›k dönemde ÖFK’lar›, faize du-
yarl›klar› sebebiyle bankac›l›k kesi-
minden uzak durdu¤u için tasarruflar›
ekonominin d›fl›nda kalan halktan kar
ve zarara kat›lma esas›na göre yakla-
fl›k 2,5 Milyar Dolar toplamay› baflar-
d›. ÖFK’lar› .. Aral›k 1999 tarihli Res-
mi Gazete’de yay›mlanan ......say›l›

Kat›l›m

Bankac›l›¤›
Temel Haz›ro¤lu*
Mehmet Emin Özcan*
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kanun ile ..... say›l› Bankalar Kanunu
kapsam›na al›nd›.

Türkiye’de bankac›l›k kesiminin
d›fl›nda kalan tasarruflar›n 50 Milyar
Dolar›n üzerinde oldu¤u tahmin edil-
mektedir. ÖFK’lar›n›n tahmini potan-
siyelin henüz % 5’ine ulaflabildi¤i
göz önüne al›nd›¤›nda, bu tarz ban-
kac›l›¤›n yeterince tan›t›lamad›¤› ve
hedef kitlelerine tam olarak ulafla-
mad›¤›, bir flekilde tan›yanlar›n ço-
¤unun da do¤ru olarak alg›lamad›¤›
söylenebilir. Kan›m›zca bunun
önemli bir nedeni, bu sisteme verilen
adlar›n sistemin temel özelliklerini ve
farkl›l›klar›n› tam ve do¤ru biçimde
ifade etmeyiflidir. Kar ve zarara kat›l-
ma esas›na göre çal›flan bankac›l›¤›
ifade etmek için kullan›lan adlar› ir-
deleyecek olursak;

- Faizsiz Bankac›l›k (Interest -
Free Banking): Klasik bankac›l›kta
oran› baflta belirlenmifl faiz karfl›l›-
¤›nda al›nan mevduat›n faiz karfl›l›¤›
ihtiyaç sahiplerine ödünç olarak ve-
rilmesi sözkonusu oldu¤una göre,
faiz yerine tasarruf sahibinin sonuca
kat›lmas›n› öngören bankac›l›¤› ta-
n›mlamak için faizin olmad›¤›n› vur-
gulamak maksad›yla sisteme Faizsiz
Bankac›l›k denmifltir. Oysa, bu kav-
ram ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi,
olumsuz(negatif) bir kavram olup ne-
yin olmas› gerekti¤inden ziyade ne-
yin olmamas› gerekti¤ini ifade
eder.Nitekim, faizin alternatifi faizsiz-
lik de¤il, kard›r. Kald› ki, iktisat bili-
mindeki faiz kavram›yla dinimizce
yasak say›lan riba kavram›n›n birebir
örtüflüp örtüflmedi¤i de ciddi bir ihti-
laf konusudur.

- ‹slam Bankac›l›¤›(Islamic Ban-
kig) : Literatürde kar ve zarara kat›l-
ma esas›na göre çal›flan bankac›l›¤›
tan›mlamada kullan›lan en yayg›n ve
en bilinen kavramlar›n bafl›nda gel-
mektedir. Bu modelin ilk defa müslü-
man iktisatç›lar taraf›ndan ortaya
konmas› ve ortado¤udan dünyaya
yay›lmas› islam bankac›l›¤› olarak
an›lmas›nda önemli rol oynam›flt›r.
T›pk› ‹slam Ekonomisi, ‹slam Atom
Bombas›, ‹slami Sigorta, ‹slami Terör
gibi ‹slam Bankac›l›¤›n›n da ‹slam ile
birlikte an›lmas› belki de ‹slam ad›na

yap›lan yanl›fllar›n en büyü¤üdür.
Her fleyden önce, ‹slam, esaslar›
geçmifli ve gelece¤iyle bütün za-
manlar› kuflatan ve yeryüzündeki
tüm insanlar› muhatap alan yüce di-
nimizin güzel ad›d›r. Ayr›ca, ‹slam di-
ninin temel kaynaklar›nda ne bir
banka modelinden ne de atom bom-
bas›ndan söz edilmektedir. Haks›z
kazanca, sömürüye ve adaletsizli¤e
yol açmayan dolay›s›yla ‹slam›n te-
mel ilkeleriyle çeliflmeyen her iktisa-
di giriflimi bafl›na ‹slam kelimesini
koyarak ifade etmek ne kadar an-
laml›ysa ‹slam Bankac›l›¤› tabiri de o
kadar anlaml›d›r.

- Özel Finans Kurumu(Special Fi-
nance House) : Kar ve Zarara kat›l-
ma esas›na göre yap›lan bankac›l›k
Türkiye’de mevzuata Özel Finans
Kurumu olarak girmifltir. Bu kavram,
kastetti¤i bankac›l›¤› ifade etmekten
çok uzak oldu¤u gibi yanl›fl ça¤r›-
fl›mlara da neden olmaktad›r. Sanki
di¤er mali kurumlardan farkl› olarak
ayr›cal›kl› muamele gören, himaye
edilen bu yüzden haks›z rekabet
yapt›¤› düflünülen özel kurulufllar
olarak alg›lanabilmektedir. ÖFK’lar›
bu tür eksik ve yanl›fl de¤erlendirme-
ler sonucu zaman zaman gerek ba-
s›nda gerekse kamuoyunda haks›z
ve mesnetsiz suçlamalarla karfl› kar-
fl›ya kalmaktad›rlar. Öte yandan, bu
tabir literatürde yer almad›¤› için
ÖFK’lar› özellikle uluslararas› piya-
salarda kendilerini ifadede oldukça
ciddi zorluklar yaflamaktad›rlar. 

4 - SONUÇ VE B‹R ÖNER‹
Görüldü¤ü gibi, mevcut kavram-

lar ve tabirler, kar ve zarara kat›lmay›
esas alan bankac›l›k sistemini tam ve
do¤ru olarak ifade edememektedir.
Oysa bir fleyin do¤ru anlafl›labilmesi
her fleyden önce do¤ru ifade edilme-
sine ba¤l›d›r. Ayr›ca ifadenin aç›k ve
sade olmas› herkes taraf›ndan kolay-
ca benimsenmesini ve anlafl›lmas›n›
sa¤lar.Öyleyse önce bu tarz bankac›-
l›¤›n karakteristik özelliklerini ortaya
koymak gerekir. Bir kere, bu sistemde
tasarruf sahiplerinden kara ve zarara
kat›la esas›na göre fon toplanmakta-
d›r. Buna göre, tasarruf sahibine ana-

para güvencesi verilmedi¤i gibi, oran›
önceden belli bir getiri taahhüdünde
de bulunulmamaktad›r. Baflka bir de-
yiflle tasarruf sahibi bankaya bir nev’i
ortak olmakta ve klasik bankac›l›ktan
farkl› olarak sonuca kat›lmaktad›r. Ta-
sarruf sahibi-banka iliflkisi klasik ban-
kac›l›ktaki mudi-banka iliflkisinden ta-
mamen farkl›d›r ve bariz vasf› kat›l›m-
c›l›¤›d›r. Bu iliflki tarz› sadece bu tür
bankac›l›kta söz konusudur. ‹kincisi
kara ve zarara kat›lmay› esas alan
bankac›l›kta toplanan fonlar›n kullan-
d›r›lmas›nda da sonuca kat›lma var-
d›r.Bu tarz bankac›l›kta her ne kadar
üretim deste¤i ve finansal kiralama
yöntemleri uygulamada proje baz›n-
da kar ve zarara kat›lma yöntemine
göre daha a¤›rl›kl› ise de teoride nihai
hedef kara ve zarara kat›lma yönte-
miyle finansman›n bask›n(dominant)
hale gelmesidir. Dolay›s›yla toplad›¤›
fonlarda tasarruf sahibini sonuca iflti-
rak ettiren banka bu kez kulland›rd›¤›
fonda kendisi giriflimciyle birlikte so-
nuca kat›lmaktad›r.Yani projenin ger-
çekleflmesinden sonra ortaya ç›kan
neyse(kar veya zarar)ona raz› olmak-
tad›r. Üçüncüsü, kara ve zarara kat›l-
ma esas›na göre çal›flan bankalar
mevduat kabulü ve kredi kulland›rma-
n›n d›fl›ndaki her türlü bankac›l›k hiz-
metini vermektedirler.Bu özellik bun-
lar›n klasik bankalarla olan ortak
özelli¤idir. 

‹flte bu üç temel özelli¤i ihtiva
edecek yeni bir kavram gelifltirmek
zorunday›z.Bizim önerimiz KATILIM
BANKACILI⁄I’d›r. Kat›l›m Bankac›l›-
¤› kavram›n›n iki önemli özelli¤i bu-
lunmaktad›r. Birincisi, aç›k, anlafl›l›r
sade ve k›sa olmas›; ikincisi, kar ve
zarara kat›lmay› esas alan bankac›-
l›¤› tam ve do¤ru olarak ifade etme-
sidir. Teklif etti¤imiz bu kavram›n ile-
ride literatüre girmesi ve gerekli de-
¤ifliklikler yap›larak bu tarz bankac›-
l›¤›n mevzuatta KATILIM BANKACI-
LI⁄I ad›yla yer almas›n›n ça¤dafl ,
ileri ve insani bir model oldu¤una
inand›¤›m›z kar ve zarara kat›lmay›
esas alan bankac›l›¤a katk› sa¤laya-
ca¤› görüflündeyiz.
* Bilgi ‹fllem Müdürü ve ‹dari ‹fller Müdür V.
* D›fl ‹fller Müdürü
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Tahkim
A. GEREKÇE VE TAR‹HÇE

Devletlerin iç hukuk kurallar›n›n
uluslararas› ticari uyuflmazl›-
¤›n çözümü için yetersiz kal-

mas› ve milletleraras› bir mahkeme-
nin bulunmamas›, uluslararas› ticari
tahkimin do¤mas›na ve geliflmesine
yol açm›flt›r. Bilhassa 20. yy.da de¤i-
flik ülke tabiiyetindeki flah›s ve firma-
lar›n çok s›k› al›flverifl içine girmeleri,
bölgesel ekonomik birliklerin kurul-
mas› ve gümrük duvarlar›n›n kald›r›l-
mas›na yönelik düzenlemeler, tekno-
lojik geliflmeler, fikri ve s›nai haklar›n
tan›nmas›... gibi geliflmeler
oldukça h›zl› seyretmekte-
dir. Bu geliflmeler karfl›s›n-
da ülkelerin iç mevzuat›n›n
yetersiz ve yavafl kalmas›
veya yasa yapmada a¤›r
davranarak bu geliflmelere
uygun planlamalar yapama-
malar›, milletleraras› ihtilaf-
lar›n yerel mahkemeler yo-
luyla de¤il, uluslararas› “ha-
kemler” eliyle çözümlenme-
sini zorunlu k›lmaktad›r. Mil-
letleraras› ticari tahkimin geliflmesin-
de bir baflka etken de, milletleraras›
ticaret hukukunun, ülkelerin maddi
hukuk kurallar› yerine milletleraras›
örf ve adet ile hak ve nesafet kuralla-
r›n› uygulamaya yatk›n olmas›d›r. 

1919’da Paris’te kurulan Milletle-
raras› Ticaret Odas›(ICC)’n›n giriflimi
ve Birleflmifl Milletler Teflkilat›n›n ön-
derli¤inde 10 Haziran 1958’de New
York’ta yap›lan konferans sonunda
“NEW YORK SÖZLEfiMES‹” 45
devlet taraf›ndan imzalanm›flt›r. Tür-
kiye de bu konferansa kat›larak Söz-
leflme Protokolü’nü imzalam›fl fakat

Protokolün onay kanunu 1991’de yü-
rürlü¤e girebilmifltir. 

Yine 21 Nisan 1961’de Birleflmifl
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyo-
nu’nun önderli¤inde Cenevre’de
“CENEVRE SÖZLEfiMES‹” imzalan-
m›flt›r. Bu sözleflmeye de Türkiye
imza atm›fl, fakat protokolün onayla-
narak yürürlü¤e girmesi 1991’de
mümkün olabilmifltir.

B. NEDEN GEREKL‹?
Bilindi¤i gibi tüm geliflmekte olan

ülkelerde ve bu arada Türkiye’de, iç

tasarruflar gerekli yat›r›m› gerçeklefl-
tirecek düzeyin çok alt›nda kal›yor.
Türkiye bir k›s›r döngü içinde. Yat›-
r›m yapmas› gerekiyor. Ama kaynak
yok ve tasarruflar yetersiz. Altyap›
yat›r›mlar›n› henüz tamamlamam›fl
durumda. Yeterli miktarda yat›r›m
yap›lamay›nca istihdam sa¤lanam›-
yor. Üretim yetersiz düzeyde kal›yor
ve geliflmifl ülkelerle fark gittikçe bü-
yüyor. D›fl borçlanma yoluyla yap›lan
yat›r›mlar ise Türkiye’ye pahal›ya
mal oluyor.

Yap-ifllet-devret sözleflmeleri ile
sa¤lanan yabanc› sermaye yat›r›m-

lar›, üretim, teknoloji, istihdam, ihra-
cat ve yönetim düzeylerini artt›r›r.
Birçok aç›dan di¤er yat›r›m flekille-
rinden, özellikle k›sa vadeli yat›r›m-
lardan çok daha faydal› olmaktad›r.
Geliflmekte olan ülkeler aras›nda
yabanc› sermaye yat›r›mlar›n› çek-
mek için çok ciddi bir rekabet yaflan-
maktad›r.

C. YABANCI SERMAYE
Yabanc› sermaye yat›r›m›, esa-

sen yat›r›mc› için bir risktir. Yabanc›,
yat›r›m yapaca¤› ülkenin siyasi dü-

zeni, bürokrasisi, yasalar›,
yarg› düzeni vs. hakk›nda
gerçekçi de¤erlendirmeler
yapmak zorundad›r. Taraf-
lar aras›ndaki uyuflmazl›¤›n
normal devlet mahkemeleri
taraf›ndan de¤il, kendi se-
çecekleri hakemler ve o ha-
kemlerin seçece¤i tarafs›z
(üçüncü) hakemden olufla-
cak özel bir Hakem Heyeti
(Arbitration Panel) taraf›n-
dan karara ba¤lanmas›n›

istemelerinin çeflitli sebepleri vard›r.
Yat›r›mc›, sözleflme hükümlerine gö-
re yat›rd›¤› paran›n ülkemize getiril-
mesini ve süre sonunda sermayenin
tümünün d›flar›ya transfer edilmesini
ister. Taraflar, sözleflmeden do¤an
uyuflmazl›¤›n o ülkenin yasalar›na
göre de¤il, baflka bir ülkenin yasala-
r›na göre veya kendi iradelerine gö-
re oluflacak özel bir mahkeme (ha-
kem kurumu) taraf›ndan karara ba¤-
lanmas›n› isteyebilir. ‹ç tahkimde de,
uluslararas› tahkimde de önemli olan
yasal veya yarg›sal risklerdir. Dikkat
edilecek husus fludur: Yabanc› yat›-

Uluslararas›

Tahkim
Uluslararas› ticareti ilgilendiren akitlerden do¤an uyuflmazl›klar›n çözümüne
yönelik hükümler, uluslararas› ticari tahkim bafll›¤› alt›nda incelenmektedir.

Nurullah Mücahito¤lu*
Mahmut Dursuno¤lu**
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r›mc›, uyuflmazl›¤›n illâ “kendi” ülke-
sindeki mahkeme taraf›ndan karara
ba¤lanmas›n› istememektedir. ‹ki ta-
raf›n da her bak›mdan güvenece¤i
hakemlerden oluflacak “tarafs›z” bir
organ›n bu uyuflmazl›¤› çözmesini
arzu etmektedir.

Yat›r›mc›lar›n büyük yat›r›mlar
için kredi ald›¤› milletleraras› kreditör
kurulufllar da, risklerini asgariye in-
dirmek için “milletleraras› tahkim”
kayd›n›n yat›r›m sözleflmelerine
konmas› flart› ile kredi vermektedir-
ler. Kald› ki, ülkemizde y›llard›r dev-
let kurulufllar›n›n taraf oldu¤u hemen
bütün yap›m sözleflmelerinde, (kara-
yollar›, barajlar, havaalanlar› yap›m
sözleflmelerinde) iç veya milletlera-
ras› tahkimle ilgili hükümler yer alm›fl
ve uyuflmazl›klar bu medeni yol ile
halledilmifltir.

D. SORUNUN TEMEL‹
Yap-ifllet-devret

(ve benzeri) projeler
için aktedilen sözlefl-
meleri, (ilgili kanunlar-
daki “özel hukuk” söz-
leflmesi olduklar›na dair
düzenlemeye ra¤men)
idare hukukuna tabi “imti-
yaz” sözleflmesi olarak ta-
n›mlayan Anayasa Mahke-
mesi kararlar›, son birkaç y›l-
d›r Türkiye için hayati önem
tafl›yan kapsaml› bir özellefltir-
me program›n›n gerçekleflmesi-
ni engellemifltir.

Problem genel olarak milletlera-
ras› tahkim ile ilgili de¤ildir. 1961 ve
1982 Anayasalar› ile Dan›fltay, imti-
yaz flartlaflma ve sözleflmelerini in-
celemeye yetkili k›l›nm›flt›r. Ülkemiz
enerji aç›¤›n› karfl›layamaz hale ge-
lince, enerji santrallar›n›n yap-ifllet-
devret modeli ile ve yabanc› serma-
ye yat›r›mlar› ile süratle kurulmas›
yolu tercih edildi. Fakat enerji üretimi
alan›nda yap-ifllet-devret sözleflmesi
bir imtiyaz sözleflmesi olarak tan›m-
land› ve “bunlar› incelemek Dan›fl-
tay’›n görevidir” sonucuna var›ld›. Bu
mant›kla, imtiyaz sözleflmesi idari bir
sözleflme oldu¤u için bunlara ‘tah-
kim’ kayd›n›n konmas› “Dan›fltay’a

ait bir görevin tahkim mahkemesine
(özel yarg›ya) b›rak›lmas›” demek
olaca¤› için Anayasa’ya ayk›r› bulun-
du. Ayn› çaptaki ‘yap’ sözleflmelerin-
de y›llardan beri yer alan ‘tahkim’
kayd›n›n ‘iflletme’ söz konusu olunca
reddedilmesi (çünkü bunun imtiyaz
sözleflmesi, dolay›s›yla idari sözlefl-
me say›lmas›) Anayasa’da yer alan
imtiyazla ilgili hükmün do¤al bir so-
nucudur.

E. YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER
Madde 1: T.C. Anayasas›’n›n 47.

maddesinin kenar bafll›¤› ‘Devletlefl-
tirme ve Özellefltirme’ fleklinde de-
¤ifltirilmifl ve bu maddeye ikinci f›kra-
s›ndan sonra gelmek üzere afla¤›da-
ki f›kra eklenmifltir. “Devletin ka-
mu iktisadi teflebbüs-
lerininden

ve di-
¤er kamu tüzel

kiflileri taraf›ndan yürütülen
yat›r›m ve hizmetlerden hangilerinin
özel hukuk sözleflmeleri ile gerçek
veya tüzel kiflilere yapt›r›labilece¤i
veya devredilebilece¤i kanunla belir-
lenir.”

Madde 2: T.C. Anayasas›’n›n
125. maddesinin birinci f›kras›n›n so-
nuna afla¤›daki hüküm eklenmifltir.
“Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
flartlaflma ve sözleflmelerinde bun-
lardan do¤an uyuflmazl›klar›n milli
veya milletleraras› tahkim yoluyla
çözülmesi öngörülebilir. Milletlerara-
s› tahkime ancak yabanc›l›k unsuru
tafl›yan uyuflmazl›klar için gidilebilir.”

Madde 3: Anayasa’n›n 155. mad-
desinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekil-
de de¤ifltirilmifltir. “Dan›fltay, davala-

r› görmek, Baflbakan ve Bakanlar
Kurulu’nca gönderilen kanun tasar›-
lar› ve kamu hizmetleri ile ilgili imti-
yaz flartlaflma ve sözleflmeleri hak-
k›nda iki ay içinde düflüncesini bildir-
mek, tüzük tasar›lar›n› incelemek,
idari uyuflmazl›klar› çözmek ve ka-
nunla gösterilen di¤er iflleri yapmak-
la görevlidir.”

F. TAHK‹M KARARLARININ
UYGULANMASI

Milletleraras› ticari tahkimde en
önemli husus, milletleraras› ticaret
hakemlerinin verdi¤i hakem kararla-
r›n›n Türkiye’de tenfizi konusudur.
23.11.1982 tarihinde Milletleraras›
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk›n-

da Kanun’un ve 1991’de birbirini
tamamlayan New York ve Ce-
nevre Sözleflmelerinin yürürlü-
¤e girmesi ve bu sözleflmele-
rin Anayasa’n›n 90.maddesi
son f›kras›na göre iç hukuku-
muzun bir parças› olarak
kabul edilmeleri ile birlikte,
yabanc› hakem kararlar›-
n›n tenfizi yabanc› mah-
keme kararlar›n›n tenfi-
zinden ayr›lm›fl, ba¤›m-
s›z hale getirilmifltir.

Milletleraras› ticari
tahkimin usul ve iflleyi-

fline dair bilgi ve kurallar, Cenevre
Sözleflmesi’nde ayr›nt›l› olarak bu-
lunmaktad›r. Cenevre Sözleflmesi’ne
göre; taraflar ihtilaf› çözecek hakem-
leri, say›s›n›, niteliklerini, seçim flekli-
ni, tahkim sözleflmesi ve flart›n›, tah-
kim yerini, uygulanacak maddi huku-
ku ve usul hukukunu, lisan› vb. hu-
suslar› serbestçe kararlaflt›rabilirler. 

Ülkemizde, uluslararas› ticari
uyuflmazl›klarda tahkim hizmeti ve-
ren kurumlar›m›z yoktur. Oysa ki
Türkiye, Ortado¤u ve ‹slam ülkeleriy-
le ya da genel olarak Do¤u ve Asya
ülkeleriyle Bat› aras›ndaki ticari
uyuflmazl›klar bak›m›ndan ideal bir
tahkim ülkesi olabilir. Ancak Türkiye
henüz bu tür hizmeti ifa edecek hu-
kuksal altyap›ya ve kurumlara sahip
de¤ildir.

*  Proje ve Pazarlama Müdürlü¤ü, Uzman Yard›mc›s›
** Proje ve Pazarlama Müdürlü¤ü, Uzman Yard›mc›s›
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Bankac›l›¤›

K
›y› bankac›l›¤› terimi tafl›d›¤›
co¤rafi ça¤r›fl›ma ra¤men gü-
nümüzde bankalar›n kurulufl

yerlerinden ziyade yap›sal ve fonksi-
yonel özellikleriyle s›n›fland›r›lmas›n-
da kullan›lmaktad›r. Bir bankan›n k›y›
bankas› olarak tan›mlanmas› ya da
bir bölgenin off-shore finans merkezi
say›labilmesi vergi avantajlar›, kam-
biyo serbestisi, yabanc› para kulla-
n›m oran›, ulusal ekonomilerin koru-
mac› düzenlemelerinden muafiyet gi-
bi kriterlere göre belirlenmektedir.

Off-shore finans merkezleri ulus-
lararas› ekonomik faaliyetlerin ülke
s›n›rlar›n› h›zla aflmas›yla ortaya ç›k-
t›. 1960’larda bafllayan bu süreç, ta-
kip eden y›llarda global ekonominin
dinamizmine paralel olarak fon
transferinde ve iletiflimde yaflanan
elektronik devrimin kazand›rd›¤› iv-
me ile h›zlanarak devam etti. 1973
Petrol Krizi sonras›nda ise uluslara-
ras› fonlar›n yeniden küresel pazar-
da dönüflüme sokulmas›nda off-sho-
re merkezler önemli rol oynayarak
kendi yerlerini de sa¤lamlaflt›rd›lar.
Beraberlerinde getirdikleri avantajlar
onlar› k›sa zamanda finans sektö-
ründe ilgi oda¤› haline getirdi. So-
nuçta 1960’larda yeterli düzenleme-
lerden yoksun bir serbest bölge ban-
kac›l›¤› biçiminde bafllayan k›y› ban-
kac›l›¤› k›sa zamanda büyük perfor-
mans gösterdi. 1980’de 11 off-shore
merkez Euro-para havuzunun
%34’ünü elinde tutuyordu. 1991’de
yay›nlanan bir araflt›rmas›nda N.
Kochan dünya para sto¤unun nere-
deyse yar›s›n›n k›y› bankalar›nda

bulundu¤unu ya da buralardan geç-
ti¤ini belirtmekteydi.

Off-shore finansal merkezlerin ge-
çirdi¤i süreç iki tip k›y› bankas› ortaya
ç›kard›. Bunlardan birincisi sadece
“kay›t merkezi” (booking center) ola-
rak tan›mlanan, uluslararas› bankala-
r›n neredeyse fiziksel olarak varolma-
d›klar› ancak ifllemlerin sadece kay›t-
tan geçirildi¤i kurulufllard›r. Ola¤anüs-
tü vergi kolayl›klar›yla tan›nan ada

cumhuriyetlerindeki kurulufllar bunun
tipik örnekleridir. Mesela 30.000 nü-
fuslu Lichtenstein’da 60.000 kadar
flirket kay›tl›d›r. Vergi rejimi son dere-
ce serbesttir ve bankac›l›k s›rr› ilkesi
s›k› s›k›ya korunmaktad›r.

“Fonksiyonel merkez” olarak ad-
land›r›lan ikinci tip ise her tür finansal
hizmetin etkin bir biçimde verildi¤i k›y›
bankac›l›¤› modelidir. Bu tip bankalar
özellikle Hong Kong, Bermuda, Sin-

gapur ve Lüksemburg gibi merkezler-
de faaliyet göstermektedirler. Bu böl-
gelerde ekonomik istikrar›n ve vergi
avantajlar›n›n yan›s›ra sa¤lam bir fi-
nansal yap›ya rastlanmaktad›r. Euro-
para ifllemleri, yat›r›m fonlar›, tahvil ve
dalgal› faizli tahvil (FRN) ihraçlar›,
“trust” ifllemleri vs. yap›lmaktad›r.

K›y› bankalar› özellikle ulusal
ekonomilerin korumac› k›s›tlamala-
r›ndan ve zaman zaman oldukça
a¤›rlaflan vergi yükünden kurtulma-
n›n yolu olarak görülmektedir. K›y›
bankalar› ülkeler aras› para ak›fl›nda
arac›l›k yapmakta ve off-shore finan-
sal merkezler yat›r›mc›lara son dere-
ce cazip bir ortam sunmaktad›rlar.
Vergi muafiyetlerinin yan›s›ra banka
kurulufl prosedürüne getirilen kolay-
l›klar, karfl›l›k oranlar›ndaki esneklik-
ler bankalar için oldukça rahat bir
manevra sahas› oluflturmaktad›r. Ay-
r›ca hesap incelemeleri ve mevduat
sahiplerine ait bilgiler konusundaki
gizlilik de bu merkezlerin avantajlar›
aras›ndad›r. 

“Kat› olan herfley buharlafl›r” de-
miflti Marx. S›n›rlar›n giderek görün-
mez hale geldi¤i, elektronik iletiflim
a¤›n›n dünyan›n her yan›n› sard›¤›
bir ça¤da ulusal ekonomilerin kat› s›-
n›rlar›n›n buharlaflmas› kaç›n›lmaz
gibi görünüyor. Bu anlamda kapita-
lizmin dinamizmine sosyo-politik ya-
p›lar›n ayak uyduramamalar› sonu-
cunda ortaya ç›kan bu yeni yap› kü-
reselleflmenin gelecek aflamalar›n-
da da önemli rol oynayacak gibi gö-
rünmektedir. 
* D›fl ‹fller Müdürlü¤ü, Uzman Yrd./Dealer

K›y›

Bankac›l›¤›
K›y› bankac›l›¤› (off-shore banking) bir ülkenin yerel bankac›l›k sisteminin kapsam›

d›fl›nda tutulan ve ülke d›fl›ndan sa¤lanan fonlar›n yine ülke d›fl›na kulland›r›lmas›nda
uzmanlaflan özel bir bankac›l›k türüdür. Murat Çetinkaya*
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SWIFT, “Bankalararas› Küresel
Finansal ‹letiflim Örgütü” flek-
linde tercüme edilebilecek

“The Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunications”
ibaresindeki kelimelerin bafl harfle-
rinden oluflmaktad›r. SWIFT, finan-
sal kurumlar aras›nda h›zl›, etkin ve
güvenilir bir iletiflim a¤› tesis etmek
amac›yla kurulmufl olan bu örgütün
ad›d›r. SWIFT ayn› zamanda sözko-
nusu iletiflim sistemini ifade etmek
için de kullan›lmaktad›r. 

SWIFT, 1970’lerin bafl›nda  Ku-
zey Amerika ve Avrupa’da faaliyet
gösteren  60 bankan›n kendi arala-
r›nda giderek yo¤unlaflan fon trans-
ferini standard hale getirecek bir
elektronik metod bulma aray›fl›na
girmeleri sonucunda May›s 1973’te
15 ülkeden 239 bankan›n biraraya
gelmesiyle kâr amac› gütmeyen bir
organizasyon olarak  kuruldu. Hali-
haz›rda, 135 ülkede 5300 kurulufl
SWIFT sistemi ile günde ortalama
2.6 milyon mesaj göndermektedir.
1987’den bu yana bankalar›n d›fl›n-
daki finansal kurulufllar da bu sis-
temden yararlanmaktad›r.

SWIFT basit anlam›yla kooperatif
tipi bir organizasyona sahiptir. Çeflitli
bankalar›n biraraya gelmesiyle kurul-
mufltur. Her bir SWIFT hissesi üye
bankaya 1 oy hakk› vermektedir. Bir
bankan›n birden fazla hisse almas›

mümkündür. Yeni kat›lan bankalara
bafllang›çta bir oy hakk› verilir. Oyla-
r›n da¤›l›m› üç y›lda bir üyelerin
SWIFT’i kullanma yo¤unluklar›na
ba¤l› olarak yeniden gözden geçirilir.

Üye bankalara ek olarak “kat›l›mc›
(participant)” diye tan›mlanan banka
olmayan finansal kurulufllar da vard›r.
Bunlara oy hakk› verilmez; ayr›ca bel-
li mesaj tiplerini de kullanamazlar. 

SWIFT’‹N AVANTAJLARI:
SWIFT, kullan›c›lar›na önemli

avantajlar sa¤lamas› sebebiyle k›sa
zamanda tüm dünyada ilgiyle karfl›-
lanm›fl ve finans dünyas›nda son de-
rece yayg›n kullan›m sahas› bulmufl-
tur. SWIFT sayesinde mali kurulufllar
aras›nda h›zl› ve güvenilir iletiflim im-
kan› ortaya ç›km›flt›r. SWIFT’in belli-
bafll› avantajlar› flöyle s›ralanabilir;

1) Güvenlik: Sistemin de¤iflik kul-
lan›m aflamalar›nda etkin flifreleme
sistemi kullan›lmakta, böylece gü-
venlik maksimum düzeyde sa¤lan-
maktad›r. 

Öte yandan, muhabir bankalar ile
karfl›l›kl› flifre sisteminin tesis edilmifl
olmas› sebebiyle azami güvenlik
sa¤lanmaktad›r. 

2) H›z: SWIFT di¤er iletiflim sis-
temlerine nazaran çok daha h›zl› bir
iletiflim imkan› sa¤lamaktad›r. Haz›r-
lanan mesajlar k›sa sürede dünya-
n›n çok de¤iflik yerlerindeki al›c›lara

etkin bir biçimde ulaflt›r›lmaktad›r.
Ayr›ca teleks ve faks gibi alternatif
iletiflim yöntemlerinde s›kl›kla rastla-
nan hatal› ya da bozuk mesaj gön-
derme oran› SWIFT sisteminde yok
denecek kadar azd›r.

3) Maliyet: SWIFT kendisine al-
ternatif olarak kabul edilebilecek
olan  teleks, faks vb. iletiflim yollar›y-
la karfl›laflt›r›ld›¤›nda ifllem maliyet-
lerini önemli ölçüde düflürmesi sebe-
biyle de avantajl›d›r. 

4) Standardizasyon: SWIFT me-
sajlar› her mesaj türü için önceden
belirlenmifl standart formatlarda
gönderilmektedir. Böylece mesajlar
kolay haz›rlanmakta, hatas›z ve h›z-
l› gönderilebilmektedir. ‹fllem türüne
uygun belirlenmifl standart mesaj
formatlar› de¤iflik ülkelerdeki kulan›-
c›lar›n ayn› dili konuflmalar›n› müm-
kün k›lmakta ve yanl›fl anlaflmalar-
dan do¤abilecek olas› problemleri
ortadan kald›rmaktad›r. 

5) Prestij: Uluslararas› finans
sektöründe son derece yayg›n ola-
rak kullan›lan ve art›k neredeyse bir
zorunluluk kabul edilen SWIFT siste-
minin kullan›lmas› bir prestij unsuru
haline gelmifltir. SWIFT üyeli¤i bir
bankan›n uluslararas› finans piyasa-
lar›nda etkin ifllem yapabilmesinin
neredeyse vazgeçilmez bir flart› ola-
rak kabul edilmektedir.
* D›fl ‹fller Müdürü

Mehmet Emin Özcan*

SwiftSwift
SWIFT, kullan›c›lar›na önemli avantajlar sa¤lamas› sebebiyle k›sa zamanda
tüm dünyada ilgiyle karfl›lanm›fl ve finans dünyas›nda son derece yayg›n

kullan›m sahas› bulmufltur. 
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‹fl Tatmini

‹
fl hayat›nda hemen herkes insa-
na yat›r›mdan söz eder. Bu har-
camalar›n ço¤unlu¤u do¤rudan

Kurumun hedeflerine dönüktür ve
as›l amaç daha çok verim alabilmek-
tir. Oysa çal›flanlar›n firma d›fl› ha-
yatlar›nda ekonomik ve sosyal aç›-
dan bir rahatl›k ve üstünlük sa¤laya-
cak imkanlar sa¤lanmam›flsa yük-
sek verim almay› amaçlayan yat›-
r›mlar çal›flanlarda beklenen mem-
nuniyeti yaratmaz. 

‹nsana maafl vererek onun zama-
n›n› sat›n alabilir ama hevesini, sada-
katini, kalbini sat›n alamazs›n›z. Bun-
lar› ayr›ca kazanman›z gerekir. 

‹fi TATM‹N‹
‹fl tatmini kiflinin ifline karfl› olan

tutumudur. Çal›flan›n yüzünde mutlu
bir gülümseme ile kendini belli eder.
Yüksek düzeyde ifl tatmini olan bir
insan ifline karfl› olumlu tutumlar ge-
lifltirirken, iflinden tatmin olmayan in-
san da çal›flmaya ve ifle karfl› olum-
suz tutumlar sergileyecektir. 

Firmam›z Albaraka Türk hizmet
sektöründe faaliyet gösterdi¤inden
sürekli insan iliflkileri ile karfl›karfl›ya
kalmaktay›z. Bu durumda ifl tatmini
Kurumumuz için daha bir önem tafl›-
maktad›r. 

‹fl tatmini düzeyinde ifl idaresi,
denetim, terfi sistemi, ücret, çal›flma
koflullar›, ifl arkadafll›klar› gibi objek-
tif yönler yan›nda çal›flanlar›n psiko-
sosyal ve ekonomik durumlar›, e¤i-
tim düzeyleri, yafllar›, kültür seviye-
leri, cinsiyetleri, zeka düzeyleri de et-
kili olmaktad›r. 

Bu kadar de¤iflkene ba¤l› bir ko-
nuda mükemmel bir sonuca var›p
herkesi tatmin etmek her zaman
mümkün olmayacakt›r. Firmalar›n

personel yöneticilerinin –asl›nda bü-
tün yöneticilerin– bu konuda ifllerinin
hayli zor oldu¤unu söyleyebiliriz. 

‹fl tatmini ile örgüte ba¤›ml›l›k ara-
s›nda da önemli bir ba¤ mevcuttur.
fiüphesiz ifl tatmini olumlu olan kifli
Kurumuna daha sadakatle hizmet
verecek, hizmet kalitesi de yüksek
olacakt›r. 

ÇALIfiANLAR NASIL MOT‹VE
ED‹L‹R?

‹fl yaflam›nda havucun sopadan
daha etkin oldu¤u görülmüfltür. ‹fl
tatmininde en önemli etkenlerden bi-
ri de çal›flanlar›n motive edilmesidir.
En etkili motivasyon arac› flüphesiz
parasal ödüllendirmedir. 

Bunun yan›nda bir ifl iyi yap›lm›fl-
sa üst düzey yönetici taraf›ndan ‘kifli-
sel teflekkür’ ile onure edilmesi, çal›-
flanlar›n karar alma sürecine kat›l-
mas›, terfi sisteminin iyi ifllemesi, ki-
flinin kendini gelifltirmesi için f›rsat
sa¤lanmas› vb. yöntemler de çal›-
flanlar› motive edecek, ifl tatmini ko-
nusunda olumlu etki yapacakt›r. 

‹fi TATM‹N‹ AÇISINDAN
‹fiLETMELERDE DUYGUSAL ZEKÂ

Claus Moller’e göre insanlar ka-
dar flirketlerin de duygusal zekâlar›
var. Moller iflletmelerde insan faktö-
rünü ön plana ç›kar›yor. 

Duygusal zekan›n ö¤eleri, sab›r,
sebat, empati (kendini baflkas›n›n
yerine koyabilme) ve tutarl›l›kt›r. 

E¤er bir flirket çal›flanlar› görüfl
ve düflüncelerini, birbirlerine rahatça
açabiliyorlarsa birbirlerini elefltiriyor
ama bu elefltiriden kimse gocunmu-
yorsa, flirkette iflbirli¤i ve dayan›flma
duygusu varsa, çal›flanlar giriflimde
bulunuyor ve bu destekleniyorsa ya-
ni flirkette ‘biz havas›’ mevcutsa o
flirkette duygusal zekan›n varl›¤›n-
dan söz edebiliriz. 

‹flyerlerinde duygusal zekâs› ye-
terli olmad›¤› için sürekli sorun ç›kar-
tan insanlar vard›r. Bunlar›n zekâs›
yüksek olsa bile insanlarla dengeli
iliflki kuram›yorlarsa iflyerinin verimli-
li¤ini düflürürler. O iflletmede Tak›m
çal›flmas› yapmak mümkün olmaz. 

Duygusal zekâs› geliflmifl bir flir-
kette yönetim çal›flanlar›n kafalar›na
ve kalplerine hitap eder. Çal›flanlar›n
duygular›, düflünceleri, hayalleri,
amaçlar› oldu¤unu bunlar›n tatmin
edilmesi gerekti¤ini bilir. Dolay›s›yla
da çal›flanlar›n ifl tatmin düzeyleri
yükselir. 

Sonuç olarak çal›flanlar› hem be-
denen hem de kalben iflletmede tuta-
bildi¤imiz sürece iflletmemiz baflar›l›
olacakt›r. Çal›flanlar ifl yerine girer-
ken kalplerini vestiyere as›p içeri gir-
di¤i sürece iflletmede sorunlar eksik
olmayacak, ne istenen ifl verimine,
ne de istenen kaliteli hizmet seviyesi-
ne ulafl›lmas› mümkün olacakt›r.
* Karaköy fiubesi, II. Müdür

Çal›flanlar›n

‹fl Tatmini
Özellikle hizmet sektöründeki firmalar›n çal›flanlar› iflinden memnun de¤ilse müflteri için

yapt›klar›n›z›n da bir önemi kalmaz, çünkü çal›flanlar›n memnuniyetsizlikleri müflteriye yans›r
ve bu durumda tüm yat›r›mlar›n›z bir anda bofla ç›kabilir. Recep Öztürk*
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Haberleri”
“Yeryüzünün

Haberleri”
Ahmet Saido¤lu

 

H
esab› saniyelerle tutulan o y›k›c›, sars›c› dehflet ân›… En ve-
cîz k›yamet tasvirlerinin bile ifadeden âciz kald›¤› o korku
ve endifle sa¤na¤›… 

Düflünmeyenlerin, dudak bükenlerin ve ald›rmayanlar›n, gücün
ve egemenli¤in s›n›rlar›n› zorlama cür’etine kap›lanlar›n ve meydan
okumaya kalk›flanlar›n ve topra¤›n, havan›n ve suyun binbir türlü
hâlini yok sayanlar›n ve teslimiyetin o en dingin mertebesine ulafl-
m›fl olanlar›n… ve bunlar›n ve herkesin her neyi kuflanm›flsa ondan
soyunup s›yr›ld›¤›, her neyi f›rlat›p atm›flsa ona yönelip s›¤›nd›¤› o
korkunç çaresizlik ân›…

Topra¤›n ‘haber’lerini ortaya serip döktü¤ü ân… ‹nsan›n topra-
¤a ve suya ve havaya ve o hârika, eflsiz dengeye ve sükûnet ile ha-
reketin o idrâki imkâns›z karmafl›k örgüsüne bir kez daha dönüp
bakt›¤› ân…

Neydi bu ‘haber’? Neydi bu ‘mesaj’? Düflünmek, anlamaya çal›fl-
mak ve ders ç›karmak ve her fleye, her nesneye, her kimseye yeni-
den, yeniden dönüp bakmak… Bir hesaba, bir muhasebeye otur-
mak: yap›p edilenin, geçip gidilenin, gizlinin ve sakl›n›n, aç›¤›n ve
görünenin hesab›na… Ve dönüp sormak kendine, yaln›z kendine:
ruhuna ve nefsine, zihnine ve bedenine, ellerine ve gözlerine ve du-
daklar›na… 

Apans›z gelene ve gelecek olana haz›r olmak… Her ân, her dem
haz›r olmak ve haz›rlanmak… Kuflanmak, kal›c› olan› ve götürüle-
cek ve s›¤›n›lacak olan›… Çaresizli¤in ve ‘çare’nin künhüne var-
mak, feryatlar›n ve yakar›fllar›n cevap arayaca¤› güne haz›rlan-
mak… Bütün sars›nt›lar›n ve y›k›nt›lar›n, bütün cezalar›n ve belala-
r›n sebebini, yegâne sebebini, müsebbibini aramak: kendini, yaln›z
kendini… yapt›¤›n› ve yapmad›¤›n›, peflinden kofltu¤unu ve uzak
durdu¤unu, ruhunu ve bedenini…

‹yili¤in ve kötülü¤ün zerresinin bile ölçülüp tart›laca¤› o ‘gün’e
haz›r olmak… Ac›lar›n ve üzüntülerin bu hesab› kolaylaflt›raca¤›n›
ummak… Ve bunu dilemek, bunun için yakarmak…



ALBARAKA TÜRK12

Bafl›m›z

Sa¤olsun
DEPREM…

Özene, bezene yap›lan binalar,
dayal›-döfleli daireler, güvenli s›cak
yuvalar, lüks eflyalar, s›radan eflya-
lar… Zevkler, sefalar, cefalar… Zen-
ginlikler, fakirlikler… K›rkbefl saniye-
de herbiri ayn› noktada bulufluverdi. 

Çocu¤umuzun oyunca¤›n› kena-
ra f›rlat›p at›verdi¤imiz olur ya ba-
zen. Oysa o oyuncak ne kadar
önemlidir o çocuk için. F›rlat›l›p at›l-
m›fl kenara çok sevdi¤imiz eflyalar›-
m›z. Üzerine titredi¤imiz binalar›m›z
bir oyuncak gibi k›r›lm›fl, dökülmüfl.
Taksitlerini bile bitiremedi¤imiz da-
irelerimiz mezar›m›z olmufl. Koltuk-
lar›m›z, hal›lar›m›z sokaklara yay›l-
m›fl. Göçük binalardan ifllemeli per-
delerimiz sarkm›fl. Hat›ralar›m›z, ki-
mi sokakta kimi y›k›nt›lar›n aras›nda.
Çöküntülerin alt›ndan kokular geli-
yor. Yaflayanlar, ya çad›r kuyru¤un-
da ya da afl. 

Ömrümüzü adad›¤›m›z iflyerleri-
miz göçüp gitmifl. Baflka flehirlerde
deprem bölgesindeki alaca¤›n›n der-
dine düflenler de var, deprem bölge-
sine yard›m edebilmek için ç›rp›nan-
lar da. 

Ölenler öldü gitti. Hedeflerini, ide-
allerini, mallar›n› mülklerini terkedip
gittiler. 

Biz geride kalanlar… Bize “ek sü-
re” verildi. fiöyle veya böyle, flu veya
bu sebeple. Ortada bir gerçek var:
‹nsano¤lunun acziyeti. Fazla yoruma
da gerek yok. 

Art›k Adapazar›’nda sabahlar› ko-
fla kofla gitti¤imiz o iflyerlerimiz eski-
si gibi de¤il. Bir k›sm› y›k›lm›fl, bir
k›sm› e¤ilmifl. Sa¤lam gibi duranlar
da var elbet. Ama sa¤laml›k derece-
sini bilen yok. Yorgun arg›n akflamla-

r› nereye gitsek acaba. Bu y›k›nt›lar-
la dolu cadde hergün geçti¤imiz cad-
de de¤il. Böyle karanl›k de¤ildi bu
sokaklar. Hergün her akflam selam-
laflt›¤›m›z dostlar›m›z, canlar›m›z,
komflular›m›z bizi yaln›z b›rakt›lar.
Gecenin karanl›¤›nda nice yuvalar
söndü gitti. Ve maalesef bu bir rüya
da de¤il. 

Kendimizi kapt›r›p gitti¤imiz o
dünya k›rkbefl saniyede alt üst oldu.
Yar›n kimi neyin bekledi¤ini bilen
yok. Küçük küçük menfeatler u¤ru-
na, birbirimizi k›rman›n, hatta bo¤az-
laman›n ne anlam› var? Deprem es-
nas›nda yaflanan dayan›flmay› her
zaman göstermek en do¤rusu de¤il
mi? Türkiye’nin her taraf›ndan, dün-
yan›n her taraf›ndan ya¤an yard›m-
lardan duygulanmamak elde de¤il.
Fakat ayn› dünya, sürüp giden sa-
vafllara, haks›zl›klara, insafs›z ç›kar
çat›flmalar›na da sahne oluyor. Her-
kesin ömrü an be an bitmekte iken
kalan sürelerimizi birbirimize zehir
etmek ne kadar anlams›z. 

K›rkbefl saniyede bir bölge felç
oldu. K›rkbefl saniyede yerinden bile
kalkamayan, korkmaktan baflka hiç-
bir fley yapamayan insano¤lu; sana
ba¤›fllanm›fl hayat›n k›ymetini bil.
Herbirimize bir gün gelecek kendi
depremimiz. Yaflarken birbirimizi se-
velim. Bir filozof çok güzel özetlemifl:
“Hakikat uçsuz bucaks›z bir okya-
nus. Bizse kenar›nda çak›l tafllar›yla
oynayan çocuklar gibiyiz.” Oynarken
birbirimizi k›rmayal›m. 

Hüseyin Tunç
Adapazar› fiube Müdürü

30.08.1999
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‹brahim Cengiz Küçük… ‹zmit fiube-
mizin aç›l›fl› ile bafllayan beraberli¤imiz,
Marmara Bölgesi’ni sarsan depremin bir
artç› flokuyla noktaland›: 31.08.1999, 5.2
‹zmit

Hat›ralar bir lahzad›r ki dile
‹ki damla gözyafl› gülen gözlerde bile
17 A¤ustos, herfley sallanm›fl, me-

kanlar, insanlar, fikirler.
Ak›nt›ya kürek çekerken hepimiz,

bahçesinin çimleri üzerine depremzede

ve Tüprafltan kaçanlar› el feneri ile iskan
eden bu genci hat›rdan ç›karmak müm-
kün mü? 

O gün hep beraber d›flar› ç›kt›k, ama
kader onu aram›zdan alacak ve gerçek
dostun huzuruna ç›karacakt›. 

Son yolculu¤una u¤urlan›rken, o altta
biz üstte yapt›¤›m›z yolculuk unutulmaz
an›s› olarak kalacak belkide. 

Allah’tan Rahmet Diliyoruz. 

Sami Çak›r
‹zmit fiube Müdürü

E¤er, bütün etraf›ndakiler, flafl›r›p
kabahati sana att›klar› zaman, sen
akl›n ve so¤ukkanl›l›¤›n› muhafaza
edebilirsen; 

E¤er, sana kimse inanmazken bi-
le, sen kendine güvenir ve onlar›n
inanmad›klar›n› bile hofl görebilirsen; 

E¤er, bekleyebilir ve beklemekten
yorulmazsan; 

Yahut iftiraya u¤rar da sen iftira
ile mukabelede bulunmazsan;

Yahut, garaza tahammül eder ve
sen de garazkâr olmazsan; ve yine
de fazla iyi görünmeye çal›flmaz ve
flikâyet edip konuflmazsan;

E¤er, hayal edebilir ve gayelerini
yaln›z düflüncede b›rakmamaya çal›-

fl›rsan; 
E¤er, gerçek olan sözlerin, ah-

maklar› aldatmak için alçaklar tara-
f›ndan de¤ifltirildi¤ini duyar da katla-
nabilirsen; 

Yahut, bütün ömrünü u¤runa har-
cad›¤›n fleylerin y›k›ld›¤›n› görür de
hemen koflup yorgun arg›n ellerinle
onu tekrar yapabilirsen; 

E¤er, bütün var›n› bir y›¤›n yap›p
da gere¤inde onu tek bir gaye u¤ru-
na kurban edebilir ve zarar›n hakk›n-
da hiç bir söz etmeden tekrar ve ye-
niden bafllayabilirsen;

E¤er, derman› çoktan tükenmifl
olan kalp ve sinirlerine bir emirle ye-
niden güç verebilirsen; 

Ve sana (mukavemet et) diyen
iradenden baflka hiç bir fleyin kalma-
d›¤› zaman ayakta kalabilirsen;

Yahut, krallarla dolaflt›¤›n halde,
gururlan›p benli¤inden kaybetmez-
sen;

E¤er, ne düflmanlar›n ve ne de se-
ven dostlar›n›n sözleri seni incitmezse;

E¤er her fleye önem verir, fakat
kimseye oldu¤undan fazla de¤er
vermezsen; 

E¤er, her dakikan›n 60 saniyesini
de¤erince kullanabilirsen;

‹flte o zaman dünya, içindeki her
fley de senin olur ve hatta daha faz-
las›, ADAM OLURSUN o¤lum.

‹brahim Cengiz Küçük’e
Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Nasihat

Ac› Kayb›m›z

Joseph Rudyard Kipling
Nobel Edebiyat Ödülü Sahibi

DEPREM VE H‹ZMET
Deprem bölgesinde bir çok yap›-

n›n kullan›lmaz hale gelmesinden
sonra hizmet sektöründeki bir çok
kurulufl hizmetlerini konteynerlerde
sürdürüyor. Hayat›m›zda önemli bir
yeri olan bankac›l›k sektörü de baz›
flubelerini ve personelini kaybederek
bu afetten oldukça etkilendi. Banka-
lar›n hasar gören veya y›k›lan flube-
lerine ra¤men halk›n ihtiyaç duydu¤u
baz› temel hizmetleri deprem bölge-
sinde kesintisiz devam ettirebilmesi
afetzedeler için hayati önem tafl›d›.
‹flte bu sorumluluk bilinciyle hareket
eden Albaraka Türk, ‹zmit ve Adapa-

zar› flubeleri çok ciddi hasarlar gör-
medi¤i halde hizmetlerini daha gü-
venli ve emniyetli bir ortamda sür-
dürmek amac›yla konteyner’e tafl›d›.
Hizmetin yeri olmaz anlay›fl›yla afet
bölgesinde yaflayan depremzedele-
rin bankac›l›k ifllemlerini yerine getir-
meyi amaçlayan Albaraka Türk hiz-
metlerine kesintisiz ve eksiksiz ola-
rak devam ediyor. 

ALBARAKA’DAN YARDIM
KONVOYU

Yurt çap›nda ç›¤ gibi büyüyen dep-
remzedelere yard›m kampanyas›na,
Albaraka Türk de depremin hemen ar-

d›ndan 10 araçl›k bir konvoyla kat›ld›.
Albaraka Türk’ün 70 tonluk yard›m pa-
ketinde; süt, bisküvi, ya¤, çay, fleker
gibi g›da maddelerinin yan›s›ra sabun
ve 45 adet çad›r da bulunuyordu.

Albaraka Türk personelinden olu-
flan elli kiflilik gönüllü gurubu
21 A¤ustos Cumartesi günü yola ç›k-
t›. 5 araç Adapazar› ve köylerinde,
di¤er 5’i de Yalova, Gölcük, Gölyaka,
Karasu, Uzunçiftlik yerleflim bölgele-
rinde olmak üzere toplam 10 araçta
bulunan yard›m paketleri, gönüllü
personel taraf›ndan depremzedelere
ulaflt›r›ld›. 
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Birimlerimiz

Proje ve Pazarlama Md. Mali ‹fller Md.

Risk Takip Md.
Personel E¤itim ve
Organizasyon Md.

Özel Kalem Md.

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Servet Özdemir, Mustafa
Baydemir, Ercan Albay. (Oturanlar): Hüseyin Bayar,
Osman Bayraktar (Yönetmen)

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Hikmet Atalay, fiahin Gönülal,
Nuri Sevim. (Oturan): Ömer Benk (Müdür)

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): M. Murat Ülgen, Hamit
Bozalp, Hakk› Erçetin. (Oturanlar): Kemal Yayla (Müdür
Yrd.), Mehmet fiahin, Ahmet Yeni (Müdür V.)

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Murad Kasar, Nevzat
Bayraktar, Mustafa Kiraz, Ceniz Güngör, H. Serdar Altan,
Harun Baykara, Alp Özçelik, Yusuf Okur, ‹brahim
K›l›ç, Nurullah Mücahito¤lu, Numan Da¤, Nihat
Yerci, Nihat Bulut, M. Veysel ‹spir. (Oturanlar):
Mehmet Ali Verçin (Müdür Yrd.), Yüksel
Görgeç (Müdür), Ali Göçer Gelebek
(Yönetmen), Mücahit Sezer, Bedri
Cemal Rodoplu (Müdür Yrd.)

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Yunus Ahlatç›, Orhan
Kardafl, Bayram Gürbüz, Enver Serkan Diren, Cafer

Alkan, Abdülaziz Ergül, fiuayb Üstüncan, Köksal
Ayd›n, ‹smail Özgür Arslan, Sadeddin Kurt.

(Oturanlar): Adem Karakelle, Fehim
Serttafl, Mitat Aktafl (Müdür), ‹smail

Küçükerdo¤an (Müdür Yrd.),
Ahmet Ocak (Yönetmen).
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Bilgi ‹fllem Md. fiubeler Md.

Teftifl KuruluHukuk ‹flleri Md.

D›fl ‹fller Md. ‹dari ‹fller Md.

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Selçuk Bilgi, Mesut Demir, Arif Kotan, Hasan
Abac›o¤lu, Fatih Usta, Ahmet Bulut, Fikret Akflak, G. Deniz Beldik, Özhan Sevinç,
K. Özgür Yalç›n, Ömer Günefl.  (Oturanlar): Erol Kebapç›, fiener Özbay, Temel
Haz›ro¤lu (Müdür), Ahmet Güzel (Müdür Yrd.)

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): ‹zzet Ça¤layan, Hamza Aygünefl, Aykut
Karagülmez, Ekmel Aksoy, Mesut Ak, Ayhan Revnak, M. Mustafa
Özdemir. (Oturanlar): Orhan Coflar (Müdür Yrd.), Cevdet Erifl (Müdür
Yrd.), Ahmet Yeni (Müdür).

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Mustafa Lo¤o¤lu, Fatih Boz,
Bar›fl Kösten, Erdem Budur, Ahmet Koç. (Oturanlar): Ali
Kuden, Mahmut Esfa Emek (Baflkan), Volkan Evcil
(Baflkan Yrd.)

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): M. S›dd›k Vatan, Hakan
Kurbetci, Fethi Çal›k, Rasih M. Dan›fl, Yekda¤ Çal›flan,
U¤ur Çapk›n. (Oturanlar): Önder Ak›nc› (Müdür Yrd.), Nihat
Boz (Müdür), Hüseyin Bayraktar.

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): E. Süleyman Gündüz, Mustafa Cengiz, Rasim Gül,
Orhan Aslan, Adnan Yar›m, Onur Aflar, Cemalettin fien, Ali Akyürek, fiaban
Türker, Bülent Bafl, Okan K›l›çarslan, Muharrem Tütüncü, Metin Çetir, Mehmet
Sevim, Engin Odabafl, Mesut Çetin, Murat Çetinkaya, M. Necati Özer, Süleyman
Oval›, M. Behzat Ekinci, H. Rag›p ‹mik, Levent Balkan, ‹. Murat Bozcu.
(Oturanlar): Nedim F›nd›k (Müdür Yrd.), Muzaffer Yurtalan (Müdür Yrd.), Mehmet
Emin Özcan (Müdür), N. Tufan Uzakman (Müdür Yrd.), Altan Derviflo¤lu
(Yönetmen), Hakan Beroo¤lu (Müdür Yrd.)

SOLDAN SA⁄A (Ayaktakiler): Zübeyir Çiftçi, Adem Yamaç, Mehmet Güler, Musa
Tiryaki, Mustafa Ayc›n, Sabri Seyito¤lu, Murat Kurefl, Vezir Koç, Ümit Y›ld›r›m,
Ekrem fiahin, Ahmet Yahya Çelebi, Burhan Tafldelen, Ahmet K›l›ç, Dursun Y›ld›r›m,
Rahim Çal›flkan, Mehmet Köse, ‹lhan Erdem. (Oturanlar): Temel Haz›ro¤lu (Müdür
V.), ‹brahim Usul (Müdür Yrd.)



Kültür-Sanat

ALBARAKA TÜRK16

 

Söyleflimize flöyle bir soruyla
bafllayal›m isterseniz. Yazmak ne-
dir sizce?

Yazmak bir süreçtir. Sürecin ba-
fl›nda çözülmesi gereken bir prob-
lem, aç›lmas› gereken bir s›r dur-
maktad›r. Çözülmeden kald›kça ya-
zar için bir a¤›rl›k oluflturur problem.
Zaman ve mekan tan›maks›z›n ya-
zarla birlikte gezer. S›r paylafl›lmak
ister. Ne var ki onun yan›na yaklafl-
mak da kolay de¤ildir; binbir engelle
kuflat›lm›flt›r çevresi. Günlerce zihni-
nizde ve ruhunuzda bu a¤›rl›¤› tafl›-
yarak engelleri yumuflatman›z, son-
rada kendinize bir yol aralayarak o
s›rra ulaflman›z gerekir; okyanusun
dibindeki mercana. Kimi zaman sizi
havalara s›çratan bir coflku, kimi za-
man kan›n›z› kaynatan bir öfke, kimi
zaman da oldu¤unuz yere çivileyen
dupduru bir sükunettir. 

Çözülmüfl problemin hiç bir gize-
mi yoktur; o art›k herkesin mal›d›r.
Ancak çözülen bir problem hemen
yenilerini ça¤›r›r. Üstüne durdu¤u-
nuz zeminin yeni sorularla hareket-
lenmeye bafllad›¤›n› hissedersiniz.
Özlemle beklenen yeni bir seyahat

f›rsat›d›r bu; hemen bu ayartmaya
uyar ve sonunu bilmedi¤iniz yeni bir
maceraya bafllars›n›z.

Yay›nlanm›fl kitab›n›z›n ad›: ‹z-
lek. “‹zlek”i biraz açar m›s›n›z?

Düflünce kaleleri yüzy›llar içinde
üstüste konulan tafllarla örülür. Her
dönemin imkan›, ihtiyac› ve koflullar›
farkl›d›r kuflkusuz. Bu farkl›l›k içinde
tek de¤iflmezlik insan›n do¤as›d›r.
Ancak de¤iflen koflullar her dönem-
de yeni konular› öncelikli k›lar. Zihni
kazan›mlar›n yeni kuflaklara salt ki-
taplar yoluyla aktar›lmas› mümkün
de¤ildir. Her kufla¤›n , hatta her bire-
yin çok ortada, çok bilinen bir bilgiyi
elde etmek için bile yenden bir çaba
sarftemesi, bilgiyi yeniden yorumla-
mas› ve dönüfltürmesi gerekir. Bu
yeni keflifte yol önemlidir. Çünkü yol
bizatihi yol göstericidir. Yolu, yola
›fl›k tutanlar› ve yolcular› tan›mak ge-
rekir. ‹zlek’in birinci bölümü düflün-
cemize rengini veren ana yollar› ve
bu yollara katk›da bulunanlar› dü-
flünce ve sanat adamlar›n› kavrama
çabalar›ndan oluflmufltur. ‹kinci bö-
lümde ise hayat›n bütününde bir leit-

 

Osman Bayraktar
Albaraka’da bir düşün adamı:

Osman Bayraktar
1956’da Gönen’in Kocap›nar Köyü’nde do¤du. Bursa ‹T‹A ‹ktisat bölümünü bitirdi. ‹stanbul
Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi ‹nsan Kaynaklar› bölümünde yüksek lisans yapt›. Ayn› bölümdeki
doktora çal›flmas› tez aflamas›nda. 
Yüksek ö¤renim döneminde Merinos fabrikas›nda çal›flt›. Bir dönem iflyeri sendika temsilcili¤i yapt›.
1981’de ‹stanbul’a geldi. Gazetecilik, d›fl ticaret memurlu¤u, reklamc›l›k gibi farkl› alanlarda çal›flt›.
1988 y›l›nda Albaraka Türk’te çal›flmaya bafllad›. Halen Personel, E¤itim ve Organizasyon Yönetmeni
olarak görev yapmaktad›r. 
1987 y›l›nda yay›nlanmaya bafllayan Yedi ‹klim Dergisi’nin kurucular› aras›nda yer ald›. Bir y›l süre ile
derginin yaz› iflleri müdürlü¤ü görevini üstlendi. 
Yönelifller, Mavera ve Yedi ‹klim dergilerinde daha çok edebiyat ve medeniyet eksenli denemeleri
yay›mland›. Denemelerinden bir bölümünü, 1997 y›l›nda, “‹zlek” ad›yla kitaplaflt›rd›. Ebubekir
Bagad›r’›n Modern Ça¤da Ulema isimli kitab›n›n çevirisine katk›da bulundu. 
Hac yaz›lar› kitaplaflmak üzere bekliyor. 
Evli, üç çocuk babas›. 

RÖPORTAJ: Mustafa Baydemir*
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motif, bir özsuyu olarak yer alan ha-
kikatin keflfedilmesine yönelik dene-
meler yer almaktad›r. 

Önemsedi¤iniz, alt›n› çizdi¤iniz
bir kavram var: Dirilifl. Bu konuda
neler söyleyeceksiniz?

Uzmanl›k insanl›¤›n do¤ay›, insan
gizini ve toplumsal iflleyifli düzenle-
yen do¤al yasalar› keflfetmesi için bir
zorunluluktur. Bunun bilincinde ola-
rak her toplum uzmanl›k alanlar› için
büyük kaynaklar ay›rmaktad›r. Ancak
niteli¤i gere¤i uzmanl›k ayn› zaman-
da bir daraltmay› gerektirir. Di¤er in-
sanlara çok anlams›z gelse de bir uz-
man için üzerinde yo¤unlaflt›¤› prob-
lem yeryüzünün birinci önceli¤idir.
Hayata, topluma ve evrene bak›fl› bu
eksen çerçevesinde flekillenir. Oysa
hayat›n ak›fl› tüm uzmanl›klar›n üze-
rindedir: Bütünsel bir kavray›fl bilgeli-
¤i gerektirir. Dirilifl, örgülefltirdi¤i me-
deniyet yaklafl›m› ile hayat› ilk insan-
dan bu yana gelen bir bütünlük için-
de ele alan çok cepheli, çok yönlü bir
faaliyet bütünüdür. Evet, Sezai Kara-
koç ça¤›m›z›n en önemli flairlerinden
birisidir; bunda herkes müttefiktir. An-
cak onun bu yönü Dirilifl ak›m›n›n
kavranmas› aç›s›ndan ayn› zamanda
bir hale etkisi de oluflturmaktad›r: Di-
rilifl ak›m› edebiyat adamlar›n›n oldu-
¤u kadar toplum bilimi uzmanlar›n›n ,
topluma nizamat veren siyaset
adamlar›n›n da ayn› önemde dikkate
almas› gereken bir birikimdir. Çünkü
Dirilifl külliyat›nda ülkemizde hiçbir
siyasi partinin arflivinde bulunmad›¤›
kadar günümüz problemleri için üre-
tilmifl uzun dönemli çözümler bulun-
maktad›r. 

Dirilifl; bütünü ayd›nlatan bir bil-
gelik ›fl›¤›, yüzy›l›m›za yans›yan bir
H›z›r solu¤udur.

Yaz›lar›n›zda ›srarla medeniye-
timize ve kültürümüze dönüflümü-
zün kaç›n›lmaz oldu¤unu vurgulu-
yorsunuz. Toplum olarak medeni-
yetimize nas›l dönece¤iz?

Tarih salt arflivlerde kalan soyut
bir bilgi ve belge y›¤›n› de¤ildir. Co¤-
rafya ile birlikte toplumlar›n kaderi
üzerinde kesin bir belirleyicili¤i var

tarihin. Tarihin; yani atalar›m›z›n.
Yahya Kemal, Türkiye’nin nüfusu ile
ilgili bir soruya verdi¤i cevapta, be-
yan etti¤i nüfus toplam›na yerin alt›n-
da yatanlar› da dahil etti¤ini söyler.
Bu espri ayn› zamanda büyük bir ha-
kikati ifade etmektedir: Bizden önce-
kilerin de hukuklar›n› gözetmeyen
toplumsal yönelimlerin ve düzenle-
melerin hayata geçmeleri do¤al de-
¤ildir. Tarihin bize ö¤retti¤i bir baflka
gerçek ise, baflka bir uygarl›¤›n haki-
miyetini kabullenen bir toplumun
uzun sürede bütünü ile dönüflerek
tarih sahnesinden çekildi¤idir. Top-
lum olarak tarih sahnesinden çekil-
meyeceksek e¤er, bunun tek yolu
kendi uygarl›k de¤erlerimize dönüfl
ve onlar›n diriltilmesidir. 

Hem sanatç›-yazars›n›z, hem
yöneticisiniz. ‹kisini bir arada gö-
türmek zor olmuyor mu? Veya
flöyle sormak istiyorum: Yazarl›k-
bankac›l›k birbirini etkiliyor mu?

Kendimi hiç bir zaman profesyo-
nel bir yazar olarak görmedim. Bü-
tün yaz›lar›m› bir ilk yaz›y› yazar-
m›flças›na zor yazar›m. Duvara bir
tafl yerlefltirme duygusuyla bir ödev
gibi çal›fl›r›m yaz›y›. Düflünce u¤ra-
fl› s›n›r tan›mayan bir ilgidir. Bütün
zamanlarda ve bütün toplumlarda
yaflam›fl insanlarla karfl›lafl›r, bulu-
flur, çat›fl›r veya iflbirli¤i yapars›n›z.
Buradaki hiyerarfli iltimas kabul et-
mez: Hiç kimse hak etmedi¤i yeri
alamaz. Yönetmek; birlikte baflar-
makt›r. Bu insan› heyacanland›ran
ve coflkuland›ran bir husustur. An-
cak yöneticilik niteli¤i gere¤i buyruk
unsurunu içeren bir süreçtir. ‹nsan
iliflkilerinin olmazsa olmaz ama yine
de kekre bir yan›d›r bu. Bu süreçte
bizatihi gerçeklik de¤il uzlafl›lm›fl
gerçeklik önemlidir. Ulaflt›¤›n›z ka-
naatin soyut de¤eri de¤il uygulana-
bilirli¤i belirleyicidir. ‹kisinin ayr› ze-
minlerde yükselen süreçler olmas›-
na ra¤men; yöneticili¤in, düflünce
sürecine, üretilen düflüncenin top-
lumsal gerçeklikle çak›flmas› nokta-
s›nda bir aç›l›m kazand›rd›¤› kana-
atindeyim. 
* Personel E¤itim ve Organizasyon fief Yard›mc›s›

Bir düflün adam› olan Osman
Bayraktar, bilgece yaklafl›mlar›y-
la uygarl›¤›m›z›n ‘iflaret tafllar›’n›;
Necip Faz›l’›, Sezai Karakoç’u,
Mevlana’y›, Aliya ‹zzetbegoviç’i,
‹brahim Ünal Taflk›n’›, Ramazan
Dikmen’i, Hasan Ayc›n’›, Elmal›
Hamdi Yaz›r’› anlat›yor “‹zlek”te.

Titiz bir dil iflçisi ve “hakikate
tan›k” bir yazar olan Osman
Bayraktar, bu eserinde zaman ve
mekan ‘perspektif’inden uygarl›-
¤›m›z› ve geçirdi¤i evreleri; tarih-
sel bir bütünlük içinde yeniden
sorguluyor. 

Ona göre; uygarl›k yoksa ta-
rih de yoktur. “Uygarl›k yaklafl›m›
bize içinde bulundu¤umuz duru-
mu ve dolay›s›yla gelecek sezgi-
si ve tasar›m›n› en genifl çerçe-
vede anlama, alg›lama ve kavra-
ma imkan›n› veriyor.” (s.109)

“Yüzy›llar içindeki durum bir
tabiiliktir. Nehirler ça¤layanlar ha-
linde da¤lar› döver, beyaz köpük-
lere dönüflür azg›n özbek taylar›-
n›n a¤z›nda; bir bebe¤in befli¤ini
sallar gibi binbir nazla geçer ko-
caman Afrika topra¤›n› da Mu-
sa’n›n befli¤ini tafl›r üstünde. 

Dil bir örgüdür. Kah kilim do-
kuyan k›zlar›n tezgah›nda, kah
meydanlarda vuruflan yi¤itlerin
k›l›çlar›n›n par›lt›s›nda dokunur.
Analardan emilir, sütle beraber. 

Yaz› bir meflaledir. ‹leriyi, hep
ileriyi ayd›nlat›r. Birli¤in mayas›
onunla at›l›r. Uygarl›¤›n ve ege-
menli¤in s›n›rlar› gerçekte yaz›-
n›n s›n›rlar›d›r.” (s. 113)
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Müflteri iliflkisi standard›n› mü-
kemmele ulaflt›rmak her kurum ve
kuruluflun hayali ve hedefi olsa ge-
rek. Sunulan hizmetteki kaliteyi sü-
rekli k›lmak da onu elde etmek kadar
zordur asl›nda. Bu baflar› sektördeki
rakiplerinizden hemen ay›rd edilme-
nizi sa¤layacak ve Kurumunuzu vaz-
geçilmez k›lacak bir özellik olacakt›r. 

‹flte bu düflüncelerle yola ç›k›la-
rak M. Esfa Emek taraf›ndan haz›rla-
nan “Müflteri ‹liflkileri” isimili kitab›m›-
z›n haz›rl›klar› tamamland›. 

Kuruma gelen her kifli sadece
müflteri de¤il, Kurumla gönül ba¤›
olan dostumuzdur anlay›fl›ndan yola
ç›k›larak haz›rlanan kitap kurulan
dostluklar›n çok uzun süreler devam
edebilmesi ve yeni dostluklara vesile
olabilmesini amaçl›yor. 

Koflulsuz Müflteri Memnuniyeti-
nin sa¤lanmas›ndaki gerekliliklerin
kuruma ve kurulufllara getirisinin
gözler önüne serildi¤i kitap ayn› za-
manda bu memnuniyetin sa¤lanabil-
mesi için izlenmesi gereken yolu da
bir anlamda bizlere gösteriyor. 

Müflteriyle ilk tamastan, hitap et-
menin inceliklerine, giyim tarz›n›zda-
ki uyum ve esteti¤e, kulland›¤›m›z
vücut dilinden iç dünyam›zdaki müfl-
teri bak›fl aç›s›na kadar genifl bir yel-
pazede aktar›lanlar›n ortak bir amac›
var o da “Koflulsuz Müflteri Memnu-
niyeti”nin sa¤lanabilmesi.

‹flte sizler için “Müflteri Memnuni-
yeti” isimli kitaptan derledigimiz bir
kaç al›nt›. 

 

● Günümüzde müflteri sadakati
azalmaktad›r, hiç bir müflteri alterna-
tifsiz ve hiç bir kifli veya kuruma
mahkum de¤ildir, biz de vazgeçilmez
de¤ilizdir, 

● Müflteri sadece müflteridir, gi-
yim, kuflam, düflünce, din, dil, ›rk,
mezhep fark› yoktur, bireysel farkl›-
l›klar da sorun de¤il zenginliktir,

● Memnun müflteri, hem kendisi,
hem çevresi, hem de Kurum çal›flan-
lar› için moral kayna¤›d›r, mutsuz
müflteri ne kadar hakl› olursan›z olun
sizi de mutsuz eder, ayr›ca en güçlü
pazarlama ve reklam faaliyetleri için
harcanan paralar›n bofla gitmesine
neden olur, en iyi reklam da mem-
nun müflterinin reklam›d›r,

● Düflük hizmete raz› olan sad›k
ve fedâkar müflteriye daha iyi hizmet
sunmak özel göreviniz olmal›d›r,

● Etkin müflteri iliflkisi sadece pa-
ra kazanman›n yolu de¤il, yarat›lan›
yaratandan ötürü severek yaratana
ulaflman›n da yoludur,

● “Her zaman yumuflak huylu
olun; sertlik, kabal›k ve kötü sözler-
den kaç›n›n,” (Hz. Peygamber)

● Müflterinin karfl›s›na kurallarla
ç›kmay›n, kurallar sadece bizi ilgilen-
dirir, konulan hiç bir kural “Mutlak
De¤iflmez Kural” de¤ildir, amaç hiz-
mettir, hizmetin ise kural› yoktur,

● Müflterinin zaman›n›n sizin za-
man›n›zdan daha de¤erli oldu¤unu
unutmay›n, ifl yaparken hem para
ödeyen, hem de zaman kaybeden
müflteriye çifte fatura ödetmeyin,

● Müflterinin hesaplar› ve her tür-
lü bankac›l›k ifllemlerinde gizlilik ve
kifliselli¤ini her zaman gözetin,

● Müflterilerin flikâyet etmemeleri
tercih edilir ama yine de müflteri fli-
kâyetlerinden rahats›z olmay›n, zira
bundan çok fley ö¤renebilir ve flikâ-
yetlerin önlenmesi f›rsat›n› sa¤laya-
bilirsiniz, hatta flikâyetler Kurum için
bir flans bile olabilir,

● Ortaya ç›kan eserin bir parças›
olun; genifl bir inflaat alan›nda üç du-
var iflçisine ne yapt›klar› soruldu¤un-
da, birincisi “bu koca tafllar› yontuyo-
rum” demifl, ikincisi ciddiyetle “bu
büyük duvar› infla ediyorum” diye ya-
n›t vermifl, ama üçüncüsü nefleyle
yan›t vermifl “bir okul yap›yorum”, bu
iflçilerden hangisi meydana getirilen
eserin bir parças›d›r?

● Müflteriden önce kendi kusurla-
r›n›za bak›n, görün ve düzeltin, en
büyük kusurun kiflinin kendi kusurla-
r›ndan haberdar olmamas› oldu¤unu
bilin.
* Reklam ve Halkla ‹liflkiler Uzman›

Etkinlik
Müflteri ‹liflkilerinde

Etkinlik
Mutlu müflteri, hem kendisi, hem çevresi, hem de Kurum çal›flanlar› için moral
kayna¤›d›r, mutsuz müflteri ne kadar hakl› olursan›z olun sizi de mutsuz eder,
ayr›ca en güçlü pazarlama ve reklam faaliyetleri için harcanan paralar›n bofla

gitmesine neden olur, en iyi reklam da memnun müflterinin reklam›d›r,Ekrem fiahin*
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Mustafa Ayc›n
‹dari ‹fller Müdürlü¤ü, fief
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PERFORMANSIMIZ (30.09.1999)

Bankac›l›k ve finansman sektöründe fa-
aliyet gösteren flirketlerin performans›n› öl-
çen bafll›ca göstergeler ve bunlar›n bir y›ll›k
de¤iflim oranlar› 30.09.1999 itibariyle Alba-
raka Türk’te afla¤›daki gibi gerçekleflmifltir.

A. Bilanço Büyüklü¤ü (Aktif Toplam›)
Y›l›n ilk 9 ay›nda %42,9’luk bir art›fl göste-
rerek 316,2 trilyon liraya ulaflan bilanço-
muz, “naz›m hesaplar” hariç, geçen y›l›n
ayni dönemine oranla %57,7 büyümüfltür.
Bilançonun US$ cinsinden ifadesi yaklafl›k
687 milyon Dolara tekabül etmektedir. 

B. Özkaynaklar
Bir y›lda %62,6’l›k bir art›flla 11,1 trilyon li-
ra olmufltur. Bu rakama henüz da¤›t›lmam›fl
temettüler dahil de¤ildir. 

C. fiirket Kâr›
Her türlü karfl›l›k ayr›ld›ktan sonra net 3,2
trilyon liray› aflm›flt›r. 

D. Fon Yönetimi
■ Toplanan Fonlar: Bir y›l zarf›nda yakla-
fl›k %63 artarak 282,3 trilyon liraya ulafl-
m›flt›r. Bu y›l›n ilk 9 ay›ndaki art›fl oran›m›z
%45,7 olmufltur. 
■ Kulland›r›lan Fonlar (Plasman): Y›l›n
ilk 9 ay›nda Kurumumuzun Türk ekonomi-
sine kazand›rd›¤› fonlar›n net bakiyesi yak-
lafl›k 268,6 trilyon lira olmufltur. 
Plasmanlar›n, geçen y›l›n ayn› dönemine
göre y›ll›k art›fl oran› %73 olmufltur. 
Tahvil, bono vbg. faizli enstrümanlara yat›r›m
yapmayan Kurumumuzun fonlar› tamamen
“reel ekonomide” ticaretin ve reel yat›r›mla-
r›n finansman›nda kulland›r›lmaktad›r. 

E. Kat›lma Hesaplar›n›n Kârl›l›¤›
Çeflitli hesaplar›m›za para yat›rm›fl olan
mudilere verdi¤imiz 12 ayl›k kâr oranlar›
afla¤›daki TABLO’da görüldü¤ü gibidir. 

Buna göre, dört y›l vadeli fakat “y›lda bir”
kâr pay› ödemeli LEASING TL hesab›na 01
Ekim 1998’de 100 Milyon TL yat›rm›fl olan
müflterimize bir y›l sonra (01 Ekim 1999)
tahakkuk eden y›ll›k kâr pay›, %88,28’lik
oranla 88.278.820 TL (brüt) olmufltur. DM
Leasing Hesab›na yat›r›lan fonlara verdi¤i-
miz kâr oran› %9,16 olmufltur. US$ Le-
asing hesab›n›n bir y›ll›k brüt kârl›l›¤› ise
%10,66 olmufltur.

AVRASYA MARATONUNA
ALBARAKA ‹MZASI

‹stanbul’da geleneksel olarak her y›l
düzenlenen Avrusya Maratonuna bu y›l Al-
baraka Türk te sponsor olarak kat›ld›. ‹ki k›-
tay› birlefltiren ‹stanbul’da onbinlerce insa-
n›n Asya’dan Avrupa’ya kofltu¤u bu müthifl
organizasyonda yar›flmay› bitiren her spor-
cuya verilen sertifikalar Albaraka Türk im-

zas›n› tafl›d›. Spor’a verilen deste¤in ayn›
zamanda her sporsevere verildi¤inin bilin-
cinde olan Albaraka Türk, bugüne kadar
kültür-sanata yapm›fl oldu¤u katk›lar yan›n-
da spora ve sporcuya da verdi¤i önemi bir
kez daha göstermifl oldu. 

MÜS‹AD FUARININ ALTIN
SPONSORUYUZ

Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Der-
ne¤i (MÜS‹AD) taraf›ndan organize edilen

7. Müsiad Fuar› 14-17 Ekim tarihleri ara-
s›nda ‹stanbul Yeflilköy’de bulunan Dünya
Ticaret Merkezi’ndeki CNR fuarc›l›kta ger-
çeklefltirildi. 7.si düzenlenen fuara Albara-
ka Türk alt›n sponsor olarak katk›da bulun-

du. 20.000 metrekarelik kapal› alanda ger-
çeklefltirilen fuara bu y›l 191 firma kat›l›r-
ken 10 yabanc› ülkeden 20 firma ile birlik-
te toplam 264 ifladam› ifltirak etmifl oldu. 

VOLEYBOLCULARIMIZ
fiAMP‹YONLUK PEfi‹NDE

Albaraka Türk bünyesinde Futbol tur-
nuvam›z gibi art›k gelenekselleflmeye
bafllam›fl bulunan bünyesinde voleybol
turnuvas›n›n 2.si Cemal Kamac› Spor Te-
sislerinde devam ediyor. 10 kiflilik 8 tak›-
m›n kat›ld›¤› turnuva lig usulü yap›larak
dereceye giren tak›mlar belirlenecek. Ayn›
zamanda en centilmen tak›m›n da seçile-
ce¤i turnuvan›n, tüm tak›mlar ve çal›flanlar
aras›nda dostluk ve kardeflli¤i artt›raca-
¤›na inan›yoruz. 

INTERNET (WEB) SAYFAMIZ
YEN‹LEND‹

Albaraka Türk faizsiz sistemin Türki-
ye’de hayata geçirilmesi kadar bu sistemin
tan›t›lmas›n› da kendine görev edinmifl bu-
lunuyor. Bu amaçla tüm iletiflim araçlar›n›
kullanan Albaraka yenilikçi ve dinamik ya-
p›s›yla Web sayfalar›n›n Türkiye’de ilk olufl-
maya bafllad›¤› günlerden bugüne verdi¤i
“Home Page” hizmetini yenileyerek sürdü-
rüyor. Tamam› Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü’nün
uzman ekiplerince gerçeklefltirilen yenile-
me çal›flmalar› tamamland›. Bilgi otoyolu
olan Internet’te kullan›c›lara Albaraka

Albaraka’dan

Haberler

Hesaplar›n Birim Hesap De¤erleri (brüt kâr paylar› endeksi)
LEASING FONLARI (4 y›l vadeli) Bir Y›ll›k Kârl›l›¤› 1 Ekim 1998 1 Ekim 1999
TL Leasing Havuzu % 88,28 28.888,6882 64.156,5907
US$ Leasing Havuzu % 10,66 222,1665 251,6275
DM Leasing Havuzu % 9,16 235,5937 262,9719
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Türk’ü tan›tmay› amaçlayan sayfam›z›n ye-
nilenen son fleklini görmek için www.alba-
rakaturk.com.tr adresine girmeniz yeterli. 

ALBARAKA JAPON TELEV‹ZYONUNDA
Japonyan›n en büyük televizyon kuru-

luflu olan NHK haz›rlad›¤› belgeselin belli
bir bölümünü dünya üzerinde ekonomik bir
model olarak gördü¤ü faizsiz sisteme ay›r-
d›. Faizsiz sistemin dünya üzerindeki uygu-
lamalar›yle birlikte Türkiye’deki ça¤dafl
yaklafl›mlar›na belgesellerinde yer veren
NHK televizyonunu belgesel tarz›nda bir
baflyap›t say›labilecek olan ‹pekyolu isimli
çal›flmalar›ndan tan›yoruz. Albaraka
Türk’ün ba¤l› bulundu¤u Dallah Albaraka
grubunu ve faaliyet gösterdi¤i finans alan-
lar›n› da tan›tan ekip Türkiye’de yapt›¤› çe-
kimlerde gerek ifladamlar›n›n gerekse
mevduat sahiplerinin Albaraka Türk’ü tercih
etme nedenleri üzerinde durdular. 

Albaraka Türk’ün Türk finans sektörü
içindeki yeri, önemi ve sisteminin tan›t›ld›¤›
program 19 Kas›m tarihi itibariyle Japon-
ya’da gösterimde olacak. 

ALBARAKA’NIN TAKV‹M HAZIRLIKLARI
TAMAMLANDI

Albaraka Türk’te her y›l haz›rlanan tak-
vimlerin düflünce safhas›ndan da¤›t›m›na
kadar her sene tatl› bir telafl yaflan›r. Bu te-
lafl müflterilerimize lây›k oldu¤u en güzel
hediyeyi verme telafl›d›r asl›nda. 15 y›ll›k
Albaraka tarihi içinde, ecdat yadigâr› tarihî
suyollar›ndan, hat örneklerine, dünü ve bu-
günüyle orijinal ‹stanbul gravürlerinden, Hi-
caz Demiryolu foto¤raflar›na kadar kendi
kültürel motiflerimizi tafl›yan takvimler du-
varlar›m›z› süslemiflti. Bu sene de Peyami
Gürel’in ebrû üzerine hat çal›flmalar› içeren
takvimi haz›rland›. 

P e y a m i
Gürel imzal› bu
ça l › flma la r ›n
yeni bir sanat
dal› olarak öz-
g ü n l e fl e r e k
yayg›nlaflmas›
dile¤i ile, 2000
takviminde yer
alan çal›flmala-
r›n bir örne¤ini
… sayfam›zda
be¤enilerinize
sunuyoruz. 

KURTARMA VE ‹LKYARDIM E⁄‹T‹M‹
Son günlerde milletçe yaflad›¤›m›z

deprem felaketlerinden sonra kurtarma
konusundaki kiflisel ve kurumsal eksiklik-

ler maalesef gün ›fl›¤›na ç›kt›. Bu konuda
her kurumun kendine düflen görevleri yeri-
ne getirmesinin hayatî bir zorunluluk oldu-

¤u aç›k. Albaraka Türk Personel E¤itim ve
Organizasyon Müdürlü¤ü taraf›ndan, y›l›n
belli dönemlerinde uygulanan e¤itim prog-
ramlar› içerisinde, bu y›l kurtarma ve ilk-
yard›m e¤itimi de yer ald›. ‹tfaiye E¤itim
Merkezi Yang›n Tatbikat Sahas› ve Albara-
ka Bayrampafla E¤itim Merkezi’nde ger-
çeklefltirilen programda; 5 Ekim-4 Kas›m
tarihleri aras›nda aralar›nda üst kademe
yöneticiler de olmak üzere, toplam 74 kifli
yer ald›. 

Yang›n, deprem, su bask›n› gibi olaylar
karfl›s›nda al›nacak tedbirler, güvenlik or-
ganizasyonu gibi ilkyard›m konular›n›n te-
orik ve uygulamal› olarak sunuldu¤u e¤itim
program›na, önümüzdeki e¤itim dönemle-
rinde de devam edilecek. 

‹ki Dostu Kaybettik
Ölüm insana ne kadar uzak ge-

liyor. Hatta bazen insan hiç ölme-
yecekmifl ve ölüm
kendine hiç gelme-

yecekmifl gibi his-
sediyor. Aileniz-
den, eflinizden
ve çocuklar›n›z-
dan bile daha
çok gördü¤ü-
nüz, konufltu¤u-
nuz günün 9-10
saatinde ayn›
mekân› paylaflt›-
¤›n›z insanlar›n

gözünüzün önünde ebedi aleme
göçüvermeleri gerçekten ne kadar
ac›d›r! Bunu kelimelerle anlatmak
çok güç. Bizler Albaraka olarak bu
ac›y› çok yaflad›k. Son iki ölüm ise
bizleri daha bir derinden yaralad›.
Biz onlar› sessiz ve sakin kiflilikle-
riyle tan›d›k. Burhan Bey kelimenin
tam anlam›yla ‹stanbul beyefendi-
siydi. Kibar ve lâtif bir insan. Mer-
kez fiubemizin veznesinde kendi-
sinden her para al›fl›m›zda sanki
kendi paras›n› say›p veriyormufl-
cas›na bir halet-i ruhiye içinde ol-
du¤una tan›k olmufluzdur. Ve Ha-

ver abimiz in-
san bu kadar
sukûnet dolu bir
mizaca sahip olabilir mi
diye düflünmüflüzdür hep. Biz onu
karfl›s›ndakinin selam›n› al›rken bi-
le ses tonuna dikkat edecek kadar
çevresindekilere sayg› dolu biri
olarak tan›d›k. Yarabbim sen onla-
r›n günahlar›n› ba¤›flla, çünkü sen
merhametli ve affedici olans›n. ‹n-
na lillah ve innâ ileyhi raciun (Al-
lah’tan geldik, ona dönücüleriz).

Burhan
Nar

Haver 
Aky›ld›z



Bir Hat
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Albaraka Türk’ün 2000 y›l› için haz›rlanan Ebrû’lu hat takviminden bir örnek.



Haberler

ALBARAKA TÜRK 23

 

Bizden 
Haberler

Bizden
Haberler

VEFAT
(Allah Rahmet Eylesin)

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
‹brahim Cengiz Küçük ‹zmit fib. Yrd.Personel
Haver Aky›ld›z Merkez fib. Memur
Burhan Nar Merkez fib. Veznedar

 

TEBR‹KLER Çocu¤u Olanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Turgut Simitçio¤lu Merkez fib. Muhammed Esad
Mehmet Ali Alemdar Siteler fib. Kemal Burak
Hanifi Bozda¤ Malatya fib. Emir Turab
M. Sadullah Kotano¤lu Bursa fib. Furkan
Fikri Yavuz Bursa fib. Ayflegül
Hasan Yan›k Kayseri fib. Ebubekir Enes
Murat Soym›s›rl›o Kayseri fib. Yusufhan
Muharrem Tütüncü D›fl ‹fller Feyza Nur
Çetin Purtul Ümraniye fib. Esra

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Mesut Ak Kredi Kartlar› O¤uz Kaan
Osman Aslan Adana fib. Ömer Faruk
‹lhan Erdem ‹dari ‹fller Ömer Taha
Naz›m Kartbak ‹dari ‹fller Hilal
Hayati Sürücüo¤lu ‹zmir fib. Ahmed Muhammed
Mehmet Da¤ Kayseri fib. Muhammed Furkan
Atanur Pala Konya fib. fievval Meliha
A. Selim Özer Kad›köy fib. Asl›han
Vezir Koç ‹dari ‹fller Rukiye Dilara

BAfiARILAR Tayin ve Terfiler
Ad› Soyad› Yeni Birim/fiube Unvan›
Osman Kara ‹zmir fib. fiube Md.
‹zzet Akçay Bal›kesir fiube Md.
Osman Çelebi Ankara fiube Md.
Zeki Gül Siteler fib. Memur

Ad› Soyad› Yeni Birim/fiube Unvan›
Mustafa Baydemir Per.E¤t.ve Org. fief Yrd.
Baki Uçak Konya fib. Memur
Yakup Yavuz Kayseri fib. Memur

MUTLULUKLAR Evlenenler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Fatih Do¤an Proje & Paz. Uzman Yrd.
Nurullah Mücahito¤lu Proje & Paz. Uzman Yrd.
Metin Genç Samsun fib. fief Yrd.
Cevdet Sa¤lam ‹zmit fib. Yrd.Personel

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Selçuk Bilgi Bilgi ‹fllem Analist Prog.
Mehmet Sevim D›fl ‹fller Memur
Kerim Özgür Yalç›n Bilgi ‹fllem Prog.Yrd.
‹lker Hac›o¤lu Bursa fib. fief Yrd.

HOfiGELD‹N‹Z ‹fle Yeni Bafllayanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Nedret Kocasu Bursa fib. Uzman
Murat Kurefl ‹dari ‹fller fief Yrd.
Fatih Do¤an Proje & Paz. Uzman Yrd.
Serkan fien Fatih fib. Memur
Faruk Aktafl Fatih fib. Memur
Gültekin Gökhan Malatya fib. Memur

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Bayram Gürbüz Mali ‹fller Memur
Hasan Bey Murat Mali ‹fller Memur
Sadeddin Kurt Mali ‹fller Memur
Ali Süheyl Anc›n D›fl ‹fller Memur
Metin Ça¤dafl ‹zmit fib. Memur
Mustafa Onat Fatih fib. Yrd.Personel



Kültür-Sanat
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Kitaplar›n da
t›pk› insanlar gibi
kendilerine özgü
mizaçlar› vard›r.
Kendilerine has

üslûplar›yla konuflurlar.
Kitap vard›r, insana günlük hayat› anlat›r. Ru-

hu, realitenin sert yüzüyle karfl› karfl›ya getirir. So-
rular sorar veya cevaplar sunar. Kitap vard›r, insa-
n› içinde bulundu¤u zamandan al›p uzaklara götü-
rür. Bak›fllar›na eflsiz tablolar tutar. ‹nsan› daha
önce bilmedi¤i, görmedi¤i co¤rafyalarla ve bu co¤-
rafyalarda yaflayan insanlarla tan›flt›r›r. Okuyucu,
o insanlar›n ilginç geleneklerine, sade kayg›lar›na
hayret eder kimi zaman… Veya kendisiyle onlar
aras›nda ortak noktalar bulur. Günlük yaflay›fllar›-
na, sevinçlerine, üzüntülerine ortak olur. Özellikle
romanlarda, hikayelerde ve seyahatnamelerde bu-
nu görmek mümkün. Ço¤u zaman hayalgücünün
de yer ald›¤› roman ve hikayelerden farkl› olarak
seyahatnameler tamamen gerçe¤i yans›t›rlar. Bu
bak›mdan bünyelerinde tasvir ettikleri dönemle ilgi-
li önemli belgeler özelli¤ini tafl›rlar. 

Sultan Abdülhamid’in yaverlerinden Sad›k el-
Müeyyed’in kaleme ald›¤› ‘Habefl Seyahatnamesi’
bu anlamda böyle bir eser. Sad›k el-Müeyyed, ‹s-
tanbul’dan bafllayan ve üç ay süren yolculu¤u bo-
yunca karfl›laflt›¤› insanlar›, olaylar› ve çevreyi titiz-
likle yaz›ya geçirir. Müeyyed, yolculu¤una, ‹stan-
bul’dan deniz yoluyla bafllar. Marsilya’ya ve Port
Said’e, oradan Süveyfl Kanal›’n› ve K›z›ldeniz’i ge-
çerek, Cibuti’ye var›r. Yolculu¤unu trenle sürdürür;
Derridava, Herar’a, ard›ndan kat›r s›rt›nda günler
süren yolculuktan sonra Habeflistan’›n baflkenti
Adis Ababa’ya gider. Yola ilk ç›kt›¤›ndan itibaren
karfl›laflt›¤›, kaptanlar›, subaylar›, gemicileri, gar-
sonlar›, sat›c›lar›, köylüleri, kentlileri, bedevileri,
kad›nlar› ve çocuklar› anlat›r. 

Dönüflte Süveyfl kanal›ndan geçerek, ‹smaili-
ye ve ‹skenderiye’ye; oradan gemiyle ‹stanbul’a
döner. 

Kaknüs Yay›nlar› gezi serisi aras›nda ç›kan,
Mustafa Baydemir’in güzel ve sade Türkçesiyle
yay›na haz›rlanan Habefl Seyahatnamesi bir
döneme ›fl›k tutuyor. 

Hamit Can

 

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

SOLDAN SA⁄A
1) Canl›lar üzerinde hava olaylar›n›n etkisini inceleyen bilim dal›  2) Kamufle etmek -
‹slam inanc›na göre cennet ile cehennem aras›nda bulundu¤una inan›lan yer  3) ‹blis -
Bir erkek ad› - K›saca gram  4) Kripton’un simgesi - Kök boyas› - Allah’a yakar›fl, el
açma  5) ‹lgili, iliflkin - Bir ünlem - Befl vakit k›l›n›r - Çok de¤il  6) Dingil, mihver - (Tersi)
Bir organ›m›z - Temel maddeler için resmî makamlarca konan fiyat  7) Öte dünya - Su
8) (Tersi) Bir film ya da müzik y›ld›z›n›n tutkunu olan - Gemi odas› - ‹flaret, alamet
9) Ak›l - ‹ntihar›n japoncas›  10) Al›p götürmek, argoda afl›rmak - Yasa  11) Bir ço¤ul eki
- Söbe, yumurta biçiminde - Bir operada aralara konan danslar  12) Kur’an’da bir sure
- (Tersi) Japon savaflç›s›  13) Hangi kifli - Dönenceyle ilgili - Bir nota  14) Bir kürk
hayvan› - Meflime, dölefli, plasenta - Ba¤›rsak  15) Derinlik - Kamer - (Tersi) TV görüntü
al›c›s› - Bir ba¤laç

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Yeniçeri oca¤›nda bir askeri rütbe  2) Bulunulan yerin ötesi  3) Kavis - Çayda bulunan
bir madde - Bulmaya çal›flmak  4) Bal›k avlamaya yarayan bir düzenek - A¤r›l› kas›nç
5) Üzüntü duyarak, yaz›k ki - Ana atardamar  6) Güvenlik - H›rvatistan’›n uluslararas›
trafik kodu - Oy  7) Uzakl›k iflareti - Gemi garsonu  8) TV görüntü cam› - Difli geyik -
K›saca Uluslararas› Yazarlar Birli¤i  9) Yar› açmak - Gene, tekrar, bir daha  10) Bir
bayan ad› - Beyaz - Elde kolayca tafl›nabilmesi için ka¤›da sar›lm›fl, ba¤lanm›fl fley
11) (Tersi) Birdenbire - Bir meyve - Radyum’un simgesi  12) Mikroskop cam› -
Çinko’nun simgesi - Bar›flt›rma (iki kelime)  13) K›saca ordu - ‹sim - Emanet, vedia
14) Kedigillerden parsa benzeyen bir hayvan - Eklemek  15) Osmanl› Devleti’nde ölen
kimselerin devlete intikal eden mal ve paralar›n›n sakland›¤› yer

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.
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Geçen say›m›z›n çözümü
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‹lginç Bir Seyahatname:

Habefl
Seyahatnamesi



ALO ALBARAKA: (0212) 288 62 82

ALBARAKA TÜRK
“Faizsiz Kazanç”

 

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.
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“Faizsiz Kazanç”ta 15. Y›l
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Türkiye’de ilk olarak

Albaraka Türk

öncülü¤ünde filizlenip

geliflen faizsiz finans

sistemi, tasarruflar›n›

hiç bir flekilde faize yat›rmayan

tasarruf erbab›na alternatif bir

sistem sunuyor. Birikimleriniz

baflar›l› yat›r›mlar›m›zla

gelece¤inize ›fl›k tutacak.

Baflar›m›z›n kayna¤› ayn› ilke

ve duygular› paylaflan büyük

Albaraka Türk ailesidir. Bu

ailenin bir parças›n› oluflturan

siz dostlar›m›za Albaraka Türk

takdir hislerini sunar. 

 

Albaraka Türk
s›cakl›¤›na sizi de bekleriz...


