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ciddi bir teorik katk› potansiyeli tafl›-
yan “kat›l›m bankac›l›¤›” kavram›-
n›n arkadafllar›m›z taraf›ndan yeni
incelemelerle daha da derinlefltiri-
lece¤ini flimdiden söyleyebiliriz. Bu
öneri çerçevesinde bafllat›lacak te-
orik bir tart›flman›n hem uygulama-
c›lara ›fl›k tutaca¤›na, hem de konu
üzerinde söz söyleme durumunda-
ki bilim adamlar›n›n ufkunu geniflle-
tece¤ine inanc›m›z tamd›r. 

Ali Göçer, zirve duygusunu kefl-
fetme aray›fl›n› bu say›da da sürdü-
rüyor. Fiziksel bir yolculu¤un meta-
fizik ça¤r›fl›mlar›na kulak vermek
isteyenler bu aray›fla ortak olabilir-
ler. Öyle görünüyor ki, ‘düzlük’lerde
bunalanlar kendilerine bir ç›k›fl ka-
p›s›n› ‘zirve’lerde ar›yorlar, araya-
caklar. 

Bereket’in bu say›s›nda yeni ya-
y›mlanan üç kitab›n tan›t›m› çevre-
sinde okuyucuyu yeni düflünceler,
kavramlar ve uygulamalarla tan›fl-
t›rmay› amaçlayan üç yaz› bulacak-
s›n›z. Osman Bayraktar, Nihat Boz
ve Nihat Bulut’un yaz›lar›, sadece
yeni kitaplarla okuyucuyu ‘tan›flt›r-
ma’ çabas›ndan ibaret olmay›p ay-
n› zamanda okumaya ve düflünme-
ye bir ça¤r›d›r da. 

Bu say›ya katk›da bulunan bü-
tün arkadafllar›m›za teflekkür eder,
önerileriniz ve elefltirilerinizin bize
›fl›k tutaca¤›n› yeniden duyurmak
isteriz. 

Sayg›lar›m›zla.

 

Ahmet Ertürk
Genel Yay›n Yönetmeni

ALBARAKA TÜRK2

 

Üç ayda bir yay›nlan›r.

 

Sahibi
ALBARAKA TÜRK ad›na

Osman AKYÜZ

Genel Yay›n Yönetmeni
Ahmet ERTÜRK

Yaz› ‹flleri Sorumlusu
‹brahim USUL

Editör
Ekrem fiAH‹N

Yay›n Kurulu
Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z

M. Emin ÖZCAN
Temel HAZIRO⁄LU

Osman BAYRAKTAR
A. Göçer GELEBEK
Cemal RODOPLU

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

Salim ALKAN
Fahrettin YAHfi‹

Doç.Dr. Abdulaziz BAYINDIR

Sayfa Düzeni
Zübeyir Ç‹FTÇ‹

Renk Ayr›m› ve Bask›
Elma

Yönetim Yeri
Büyükdere Cad. No:78

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

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

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

albarakturk.com.tr

Bu Bülten Albaraka Türk
Halkla ‹liflkiler Servisi’nce

haz›rlanm›flt›r.

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

fikirlerini ifade eder.

 

Bereket’in yay›n periyodu olan
üç ayl›k dönem, Türkiye için,
Türkiye’de yaflayanlar ve ifl

yapanlar için hayli uzun say›lacak
bir zaman dilimi. Bu tesbitin do¤ru-
lu¤unu flu geçti¤imiz üç ay içinde
yeniden yaflad›k. Bir önceki say›m›-
z›n yay›nlanmas›n›n ard›ndan Türk
finans sisteminin ve faizsiz finans
kurulufllar›n›n hukuki çerçevesini
yeniden belirleyen yasal düzenle-
meler gerçekleflti. Bu düzenlemeler
özellikle faizsiz çal›flan finans ku-
rumlar› için dönüm noktas› say›labi-
lecek nitelikteydi. Bu süre zarf›nda
ayr›ca Türk ekonomisinin on-onbefl
y›ll›k genel gidiflini, yap›sal öncelik
ve hedeflerini de¤ifltirme potansiye-
li tafl›yan önemli kararlar paketi yü-
rürlü¤e kondu. Al›fl›lagelen benzer-
lerinden farkl› olarak bu yeni paket,
bütün ilgili çevrelerde, daha güçlü
ve kararl› bir iradeye dayand›¤› izle-
nimi do¤urdu. Bereket’in bu say›s›,
iflte Türk ekonomisinin ve Türk fi-
nans sektörünün bu iki önemli olgu-
sunu yetkin bir flekilde irdeleyen iki
yaz›yla bafll›yor. Her ikisi de alanla-
r›nda uzman olan Dr. Adnan Büyük-
deniz ve Fahrettin Yahfli’nin incele-
melerini ilgiyle okuyaca¤›n›za inan›-
yoruz. 

Bu say›m›zdaki iddial› yaz›lar-
dan biri de, Temel Haz›ro¤lu ve
Mehmet Emin Özcan’›n ortaklafla
kaleme ald›klar›, faizsiz bankac›l›k
olarak bilinen alternatif finans mo-
deline iliflkin yeni bir terminoloji ve
kavramsal çerçeve önerisini gün-
deme getiren yaz›d›r. Bu alanda
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Geçti¤imiz üç ayl›k dönem, Tür-
kiye’deki faizsiz finans sistemi
aç›s›ndan dönüm noktas› tefl-

kil edecek geliflmelere sahne oldu. 15
y›l önce Türk finans sektörünün ufku-
nu geniflleten reform giriflimlerinin bir
ürünü olan Özel Finans Kurumlar›
sistemi, Türk bankac›l›k sisteminden
farkl› bir düzenlemeye tabi tutulmufl-
ken 1999’un son ay›, bu farkl›l›¤› gi-
deren ve Özel Finans Kurumlar›n› da
Bankalar Kanunu’na tabi hale getiren
önemli bir yasal düzenlemeye tan›kl›k
yapt›. Bu sistemin ilk kuruluflunu ne
kadar önemli ve yararl› bir giriflim ola-
rak gördüysek bu ikinci ad›m› da ayn›
ölçüde önemli bir reform olarak görü-
yoruz. Bankalar Kanunu bünyesine
faizsiz çal›flan kurumlar›n bu özellik-
lerini koruyarak al›nmas› giriflimine
öncülük edenlerin ve bu giriflimi des-
tekleyenlerin ülke ekonomisine de
önemli bir hizmette bulunduklar›n›
söylememiz gerekir. Türk ekonomisi-
nin en büyük handikaplar›ndan biri
olan ‘ât›l tasarruf hacmi’ni harekete
geçirerek ekonomiye kazand›rma
fonksiyonu gören bir sistemin yasal
bir konuma kavuflturulmas›n›n ülkeye

yap›lan en büyük iyiliklerden biri ol-
du¤u kuflkusuzdur. Bundan son-

ra yap›lmas› gereken bu ku-
rumlar›n ekonomik fonk-

siyonlar›n› güçlendire-
cek düzenlemeler
yapmak ve daha bü-
yük bir flevkle, cofl-

kuyla çal›flmalar›n› sa¤la-
yacak alt yap›y› oluflturmakt›r. 

Bizi sevindiren baflka bir geliflme-
ye daha burada de¤inmeden geçe-
meyece¤iz. Yukar›da de¤indi¤imiz
Bankalar Kanunu’ndaki de¤ifliklik ça-
l›flmalar› s›ras›nda Özel Finans Ku-
rumlar›n›n özgün sistemlerini koruya-
rak yaflat›lmalar›n› savunan, bu ku-
rumlar›n ekonomiye yapt›klar› hiz-
metleri vurgulayarak onlara sahip ç›-
kan çok say›da yaz› yaz›ld›, demeç
verildi, aç›klama yap›ld›. Bu, sa¤du-
yunun, basiretin ve objektifli¤in se-
siydi. Ekonomiyi bilen, finans sektö-
rünü izleyen ve bizi tan›yan herkes,
bu sese kat›ld› ve destek verdi. Ça-
balar›m›z›n, fedakârl›klar›m›z›n tak-
dir edilmedi¤ini, hatta tersine, yolu-
muza hep engel ç›kar›ld›¤›n› düflün-
dü¤ümüz bir dönemde bu ortak sesin
cesaretli ve iyi niyetli deste¤i yeniden
moral kazanmam›z› sa¤lad›. 

Hazine’ye ve Merkez Bankas›’na
hiç bir yükü olmayan, tersine do¤ru-
dan veya dolayl› olarak kamu’ya fon
katk›s›nda bulunan Özel Finans Ku-
rumlar›n›n önemli bir özelli¤i de mü-
tevazi ve özverili olufllar›d›r. fiu ger-
çe¤i unutmayal›m: Kamu’dan mali
destek beklentisi veya aray›fl›, eko-
nomik aktörlerin son y›llardaki en be-
lirgin politikas› olmufltur. Belli ölçüde
baflar›ya da ulaflan bu politikalar›n
maliyeti ne yaz›k ki topluma yüklü bir
fatura ödetir duruma gelmifltir. Böyle
bir ortamda Özel Finans Kurumla-
r›’n›n Kamu’dan beklentisi yaln›zca,
al›nan kararlarda, yap›lan düzenle-
melerde yap›c› ve teflvik edici ol-
mas›d›r. 

Osman Akyüz
ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ

 

Yeni Dönem
ÖFK’larda

Yeni Dönem
Bankalar Kanunu bünyesine faizsiz çal›flan kurumlar›n bu özelliklerini koruyarak

al›nmas› giriflimine öncülük edenlerin ve bu giriflimi destekleyenlerin ülke

ekonomisine de önemli bir hizmette bulunduklar›n› söylememiz gerekir. 
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Yüksek enflasyon; Türkiye’nin
1970’li y›llar›n ortalar›ndan
bu yana yaklafl›k 25 y›ld›r içi-

çe yaflad›¤› ve Türk toplumunun
adeta ayr›lmaz bir al›flkanl›¤› haline
gelen çok ciddi bir ekonomik hasta-
l›k. Geçen süre zarf›nda enflasyon-
la mücadeleye yönelik olarak uygu-
lamaya konan çok say›da istikrar
program› çeflitli sebeblerle olumlu
bir netice sa¤lamam›flt›r. Yüksek
enflasyon sorunuyla karfl›laflan çe-
flitli ülkeler, uygulad›klar› program-
larla enflasyonu altederken, Türkiye
enflasyonla mücadelede sonuç ala-
mayan az say›da ülkeden birisi ol-
mufltur. Yüksek ve de¤iflken enflas-
yon, istikrars›z büyüme süreci (eko-
nominin bir y›l %6 küçülürken ertesi
y›l %7-8 büyümesi gibi), gelir da¤l›-
›m›n›n giderek bozulmas›, mali pi-
yasalar›n çok yüksek risk primleriy-
le çal›flmas›, çok yüksek reel faiz
oranlar› sebebiyle üretken faaliyet-
ler yerine üretken olm›yan rant eko-
nomisinin teflvik edilmesi ve benze-
ri sorunlar›n kayna¤›n› teflkil etmifl-
tir. Gerçekte; dünya ekonomisindeki
nisbeten olumlu konjonktür, yurtiçi
ve uluslararas› para ve sermaye pi-
yasalar›nda gözlenen istikrarl› seyre
ra¤men (gerçekleflme tahminlerine
göre) Türk ekonomisinin 1999 y›l›n-
da %4-5 civar›nda küçülmüfl olma-
s›, yüksek enflasyon ve büyüme h›-
z›n›n 4-5 kat› yüksek bir faiz yükü-

nün art›k ekonomi ve ülke için “sür-
dürülebilir bir durum” olmad›¤›n›n
aç›k bir kan›t› olmufltur. 

Bu ve benzeri mülahazalar ›fl›-
¤›nda, IMF ile var›lan standby muta-
bakat› çerçevesinde 2000 y›l› ba-
fl›nda uygulamaya konan enflas-
yonla mücadele program›n›n en
önemli unsurlar›ndan birisi de Mer-
kez Bankas›’n›n döviz kuru ve para
politikas› ile ilgili yeni yaklafl›m›d›r.

Asl›nda; yeni yaklafl›m›, geçmiflte
uygulanan döviz kuru rejiminden
belli noktalarda farkl›laflan bir döviz
kuru politikas› ve bu politikaya göre
flekillenen ve onun bir türevi olan
para politikas› olarak nitelemek
mümkündür. 

Merkez Bankas› son y›llarda eko-
nomideki enflasyon beklentileri, öde-
meler dengesi ve kamu kesimi den-
gesi vb. de¤iflkenleri esas alan “yön-

lendirilmifl” (ama önceden ilan edil-
meyen) bir kur politikas› gütmektey-
di. Merkez Bankas› zaman zaman
para ve döviz piyasalar›na müdaha-
le ile kurlar› yönlendirmeye çal›fl-
makla birlikte, kur hedefinin önceden
ilan edilmemesi (ve de MB taraf›n-
dan taahhüt edilmemesi) nedeniyle
yüksek ve de¤iflken enflasyon orta-
m›nda ciddi bir kur riskinin de olufl-
mas›na engel olunam›yordu. Yeni
kur politikas› ile “önceden ilan edil-
mifl” ve “enflasyon-hedefine endeks-
li” bir kur uygulamas›na geçilmifl bu-
lunmaktad›r. Kur politikas›n›n 3 y›l
süre ile 18’er ayl›k iki alt dönem flek-
linde uygulanmas› öngörülmektedir. 

Birinci alt dönemde (Ocak 2000-
Haziran 2001) döviz kurlar› enflas-
yon hedefine endeksli olarak 12’fler
ayl›k dönemler itibar›yla ilan edilecek
ve taahhüt edilecektir. Örne¤in; MB
2000 y›l› enflasyon hedefi olan
%20’yi esas alarak, 1 ABD Dolar› ve
0,77 EURO’dan oluflan döviz sepeti-
nin 2000 y›l›n›n tamam›nda %20
oran›nda artaca¤›n› taahhüt etmifl,
ve kurlar› günlük olarak ilan etmifltir.
Di¤er bir ifade ile, ilan edilen döviz
kurlar›nda döviz talep fazlas› ortaya
ç›karsa, MB piyasaya döviz arzede-
rek piyasadaki kur art›fl›n›n %20 ile
s›n›rl› kalmas›n› sa¤layacakt›r. Ben-
zer flekilde; ilan edilen döviz kurla-
r›nda yeterli döviz talebi ortaya ç›k-
mazsa (ya da fazlas› olursa) MB yi-

Dr. Adnan Büyükdeniz*

Asl›nda; yeni yaklafl›m›, geçmiflte uygulanan döviz kuru rejiminden belli

noktalarda farkl›laflan bir döviz kuru politikas› ve bu politikaya göre flekillenen ve

onun bir türevi olan para politikas› olarak nitelemek mümkündür. 

Politikalar› Üzerine

Merkez Bankas›’n›n
Yeni Döviz Kuru ve Para 

Politikalar› Üzerine
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ne piyasaya müdahale ederek dövizi
destekleyecek (döviz sat›n alacak),
böylece döviz kur art›fl hedefinin
(%20) gerçekleflmesi sa¤lanacakt›r. 

Özetle; Merkez Bankas› ilan etti-
¤i döviz fiyatlar› üzerinden oluflacak
tüm döviz talep fazlas›n› karfl›lama-
y›, talep yetersizli¤i durumunda da
dövizi desteklemeyi taahüt etmifl
bulunmaktad›r. Bu tür bir taahhüt
Merkez Bankas› bilançosunun te-
mel büyüklüklerinden birisi olan
“Net ‹çvarl›klar›’na getirilen tavan
[art›-eksi yüzde 5 band› içinde
–1,200 trilyon TL] ve sterilizasyon
(“k›s›rlaflt›rma”) yap›lmayaca¤› poli-
tikas› ile birleflince, ekonomideki
Türk liras› likidite geliflmeleri tümüy-
le Merkez Bankas› döviz rezervle-
rindeki geliflmelere –daha do¤ru bir
ifade ile, kur politikas›na– ba¤›ml›
hale gelmektedir. Ekonomide bun-
dan böyle Türk Liras› likidite, Mer-
kez Bankas›‘n›n kamu kesimine ya
da özel kesime kredi açmas› yoluy-
la de¤il, tümüyle döviz karfl›l›¤› ya-
rat›l›yor olacakt›r. Dövize fazla tale-
bin olmas› durumunda Merkez Ban-
kas› ilan edilenin üzerinde kur art›fl›-
n› önlemek için piyasaya döviz sata-
cak; bu yolla piyasadan TL çekme-
nin likidite üzerindeki daralt›c› etkisi
–örne¤in Merkez Bankas› iç kredile-
rini artt›rarak– “k›s›rlaflt›r›lmad›¤›
(sterilizasyon)” için faiz oranlar› yük-
selecek, Türk Liras›’na talep artar-
ken dövize talep azalm›fl olacakt›r.
Di¤er bir ifade ile; sterilizasyon uy-
gulanmad›¤› bir ortamda döviz ve
TL aras›ndaki dengenin faiz oranla-
r› yoluyla ve “otomatik bir mekaniz-
ma” ile sa¤lanmas› öngörülmekte,
faiz oranlar›n›n piyasadaki arz-talep
flartlar›n› tam olarak yans›tmas›
beklenmektedir. 

Benzer flekilde; piyasada döviz
arz›n›n bollaflmas› durumunda, MB
döviz kurunun, ilan etti¤i seviyenin
alt›na düflmemesi için döviz sat›n
alarak piyasaya Türk Liras› arzede-
cektir. Sterilizasyonun olmad›¤› bir
ortamda bu politika piyasa faiz
oranlar›n› afla¤› çekecek, TL’ye ta-
lep azalacak, dövize talep artacak-
t›r. Döviz ve TL aras›ndaki denge yi-

ne faiz oranlar› yoluyla otomatik ola-
rak sa¤lan›yor olacakt›r. 

SONUÇ
1. Yaklafl›k 25 y›ld›r yüksek enf-

lasyon yaflanan bir ülkede, enflas-
yonu düflük düzeylere çekmek ge-
çifl sürecinde çeflitli maliyetleri de
beraberinde getirmektedir. Düflük
enflasyona geçifl sürecini zor k›lan
ve maliyetli hale getiren önemli fak-
törlerden birisi de toplumun uzun
y›llard›r oluflan ve kemikleflen “enf-
lasyon beklentileri’nin kolayca k›r›la-
mamas›d›r. Bu süreçte toplumun
enflasyonla ilgili beklentilerini olufl-
tururken “geriye yönelik” de¤il “ileri-

ye dönük” bir bak›fl aç›s› kazanma-
s›, geçifl sürecini kolaylaflt›rmada
ve bu sürecin maliyetlerini en aza
indirmede büyük katk› sa¤layacak-
t›r. Bu anlamda; önceden ilan edilen
ve enflasyon hedefine endeksli dö-
viz kuru politikas›; ekonomik birim-
lere ileriye dönük bir bak›fl aç›s› ka-
zand›r›lmas›na, enflasyon ve döviz
kuru aras›ndaki “k›s›r döngü”nün k›-
r›lmas›na, döviz kurlar›n›n gelecek-
teki seyrine iliflkin belirsizli¤in büyük
ölçüde azalmas›na ba¤l› olarak fi-
nansal ve di¤er fiyatlar üzerindeki
risk piriminin azalmas›na katk› sa¤-
layacakt›r. Enflasyon oran› azald›k-
ça talep edilen risk piriminin de
azalmas› ve özellikle reel faiz oran-
lar›n›n gerilemesi beklenen bir ge-
liflme olacakt›r. 

2. Döviz kur sepetindeki art›fl
2000 y›l›n›n ilk çeyre¤inde ayl›k
%2,1, ikinci çeyre¤inde ayl›k %1,7,
üçüncü çeyre¤inde ayl›k %1,7 ve
son çeyre¤inde ayl›k %1,0 olarak
s›n›rland›r›lm›flt›r. Ayl›k enflasyon
h›z›n›n Ocak ay›nda %5,8 gibi yük-
sek bir oranda ç›kmas› ve y›l orta-
s›na kadar en az›ndan ilan edilen
ayl›k kur art›fl›n›n üzerinde gerçek-
leflme ihtimalinin yüksek olmas› se-
bebiyle, Türk Liras›’n›n k›sa dö-
nemde “afl›r› de¤erlenmesi” (over-
valuation) söz konusu olabilecektir.
Bu durumda d›fl ticaret ve cari den-
gedeki aç›klar›n yüksek ç›kmas›
söz konusu olacakt›r. Bu aç›dan
program›n baflar›s› büyük ölçüde
(kritik biçimde) k›sa süre içinde
yurtd›fl›ndan sermaye hesab› yo-
luyla döviz giriflinin h›zlanmas›na
ba¤l› olacakt›r. Zira bu aflamada
Türk Liras›’na güvenin tesisi ve ida-
me ettirilmesi en kritik husus olup,
bu da güçlü döviz rezervleri ile sa¤-
lanabilir. 

3. Türkiye’ye h›zl› döviz girifli bir
yandan program›n baflar›s› için ge-
rekli bir boyut iken, enflasyonun he-
deflenen düzeylere çekilmesi aç›-
s›ndan potansiyel güçlükleri de be-
raberinde getirebilir. H›zl› döviz giri-
fli Merkez Bankas›’n› zor bir seçe-
nekle karfl› karfl›ya b›rakacakt›r. (a)
Türk Liras›’n›n “afl›r› de¤erlenmesi”
ya da (b) Türk Liras› likiditenin h›zl›
genifllemesi. E¤er Merkez Bankas›
önceden ilan etti¤i döviz kurlar›n-
dan sapmazsa Türk Liras›’n›n afl›r›
de¤erlenmesine müsaade etmeye-
cek, bunu da piyasadan döviz sat›n
al›p piyasaya Türk Liras› vererek
sa¤layacakt›r. Ancak bu durumda
parasal kontrol zorlaflacak, %20 y›l
sonu enflasyon hede-
fiyle uyumlu olma-
yan bir Türk Lira-
s› likidite geniflle-
mesi söz konusu
olacakt›r. Di¤er bir
deyiflle; yüzde 20 y›l
sonu enflasyon he-
defini tutturmak
zorlaflacakt›r. 
* Genel Müdür Yard›mc›s›
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Mevzuat Serüveni

Bankalar hakk›nda 70 say›l›
Kanun Hükmünde Kararna-
me’nin 90. maddesi, bankalar

d›fl›ndaki mali kurulufllar›n, kurulufl
ve faaliyetlerinin sözkonusu Kanun
Hükmünde Kararname’ye tabi olma-
yaca¤›n› ve bu kurulufllar›n tabi ola-
ca¤› esaslar›n Bakanlar Kurulu’nca
tesbit edilece¤ini hükme ba¤lam›flt›r.

Bu yasal hükme ve Türk Paras›
K›ymetini Koruma Hakk›nda 1567
say›l› Kanun’a dayan›larak, Bakanlar
Kurulu’nca, uzun süredir üzerinde
çal›fl›lan bir sisteme Türkiye’de izin
verilmifl ve 15 Aral›k 1983 tarih ve
83/7506 say›l› Kararname, Resmi
Gazete’nin 19 Aral›k 1983 tarih ve
18256 say›l› Mükerrer say›s›nda ya-
y›mlanarak yürürlü¤e girmiflti.

83/7506 say›l› Kararname, Türki-
ye’de faizsiz esasa göre çal›flan
Özel Finans Kurumlar›’n›n yasal da-
yana¤›n› oluflturmaktayd›. Sözkonu-
su Kararname, ÖFK’lara iliflkin dü-
zenleme ve denetleme yetkisini T.C.
Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› ( o
dönemdeki ad›yla Hazine ve D›fl Ti-
caret Müsteflarl›¤›) ile T.C. Merkez
Bankas›’na vermifl ve her iki yasal
otorite de bu süreçte düzenleme ve
denetim yetkilerini kullanm›fllard›.
Hazine Müsteflarl›¤› ve T.C. Merkez
Bankas› ç›karm›fl olduklar› tebli¤ler-
le bu kurumlar›n bu günlere de¤in
gelmelerinde olumlu fonksiyon icra
etmifllerdir.

Türkiye’de Özel Finans Kurumla-
r›’n›n kurulmas›n›n iç ve d›fl faktörle-
ri bulunmaktad›r. 1974 y›l›ndan beri
petrol fiyatlar›nda meydana gelen
devaml› ve h›zl› art›fllar, petrol üreti-
cisi ülkelerde önemli döviz rezervle-
rinin birikmesine yol açm›flt›r. Bu ser-
maye birikimleri, sözkonusu ülkeleri
yo¤un bir kalk›nma çabas›na itmifl,
bu ülkelerde yat›r›m ve buna ba¤l›
olarak da ithalatlar›n› k›sa bir zaman
içinde gerçeklefltirebilecek alt yap›-
n›n mevcut olmamas›, sa¤lanan tüm
kayna¤›n içte yat›r›ma dönüfltürül-

mesine imkan vermemifltir. Sermaye
fazlas›, petrol üreticisi ülkeleri d›fl
pazarlarda mali ve fiziki yat›r›m sa-
halar› aramaya sevk ederken, petrol
tüketicisi ülkeleri de bu kaynaklar› ül-
kelerine çekmek için yo¤un çabalar
harcamaya itmifltir. 1980’li y›llar›n
bafllar›nda Türkiye ile Ortado¤u’nun
petrol zengini islam ülkeleri aras›nda
ticari ve siyasi alanlarda yaflanan
h›zl› geliflme, ülkelerin mali yap›la-
r›ndaki farkl›l›klardan ötürü mali
alanda yaflanamam›flt›r. ÖFK’lar›n
kurulmas›yla islam ülkelerinde mev-
cut, ancak mali yap›lardaki farkl›l›k-
lar ve sair nedenlerle ülkemize gel-
meyen fonlar, ülkemize çekilebilecek
ve bu da ekonomik ve ticari iliflkilerin
daha da yo¤unlaflmas›na yol aça-
cakt›r. Bu kurumlar›n kurulmas›nda
rolü bulunan iç faktör ise, inançlar›
dolay›s›yla faiz geliri elde etmek iste-
meyen kifli ve kurumlar, yurt içinde
ve d›fl›nda alt›n, döviz, bina, arsa
fleklinde tutulan ve hatta yast›k alt›
tabir edilen fonlar›n üretim sürecine
sokulmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Tasar-
ruf  yetersizli¤inin yaflanmakta oldu-
¤u ülkemizde, faiz geliri elde etme-
mek için, fonlar›n bankac›l›k sistemi
d›fl›nda kalmas›na r›za gösterilmesi
ekonomik bir yaklafl›m olamazd›.
Gerek iç gerekse d›fl faktörler Türki-
ye’de faizsiz esasa göre çal›flan
Özel Finans Kurumlar›’n›n oluflturul-
mas›n› zorunlu hale getirmifltir.    

Bundan yaklafl›k 16 y›l önce Ka-
rarname ile yasal altyap›s› oluflturu-
lan ÖFK’lar›n 15 y›ll›k bir geçmiflleri
bulunmaktad›r. Kararname’nin yü-
rürlü¤e girmesi ile birlikte kurulan ilk

Özel Finans Kurumlar›’n›n

Mevzuat Serüveni
ÖFK ad› alt›nda faaliyet gösteren kurulufllar, sa¤lam bir hukuki altyap›ya kavuflmalar›n›

temin için Bankalar Kanunu kapsam›na al›nm›fllard›r. Bankalar Kanunu’na tabi 
k›l›nan ÖFK’lar›n temel çal›flma esaslar› ayn› kalmakta, genel hükümler 

aç›s›ndan bankalar ile ayn› mevzuat› paylaflmaktad›rlar. Fahrettin Yahfli*
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ÖFK’lar yabanc› sermayeli Albaraka
Türk Özel Finans Kurumu A.fi. ile
Faisal Finans Kurumu A.fi.’dir. Daha
sonra bunlar› yine yabanc› sermaye-
li bir kurum olan Kuveyt Türk Evkaf
Finans Kurumu A.fi. izlemifltir. Söz-
konusu 3 Özel Finans Kurumu ken-
dilerinden beklenen fonksiyonlar›
baflar›yla yerine getirmifllerdir. 1991
y›l›ndan itibaren ise yerli sermayeli
ÖFK’lar sisteme girmifllerdir. Bunlar;
s›ras›yla, Anadolu Finans Kurumu
A.fi., ‹hlas Finans Kurumu A.fi. ve
Asya Finans Kurumu A.fi.’dir. 

Halihaz›rda 6 ÖFK 121 flube ve
2605 personeli ile faaliyetlerini sür-
dürmektedirler. Kurulufl gayesi, iflle-
yifl biçiminden dolay› bankac›l›k sek-
törüne girmemifl olan at›l fonlar›n
ekonomiye kazand›r›lmas› olan ve
do¤rudan reel sektörün finanse edil-
mesinde büyük rol oynayan bu ku-
rumlar›n aktif toplamlar› 3 Milyar do-
lara, kulland›rd›klar› fonlar›n toplam›
2.5 Milyar dolara, toplad›klar› fonla-
r›n toplam› ise 2.8 milyar dolara ulafl-
m›fl bulunmaktad›r. Do¤rudan üreti-
me yönelik olarak kulland›r›lan 2.5
Milyar dolar tutar›ndaki finansman,
ekonomik krizler de dikkate al›nd›-
¤›nda bu kurumlar›n ekonomiye olan
direkt katk›lar›n›n çok büyük oldu¤u-
nun göstergesidir. 

Mali piyasalarda faaliyet gösteren
ve çal›flmalar›nda güven unsuru ön
planda olan, ulaflt›klar› büyüklükler
aç›s›ndan hiç de küçümsenemeye-
cek boyutlara ulaflm›fl bulunan
ÖFK’lar›n Kanun ile de¤il de bir Ka-
rarname ile faaliyetlerini sürdürüyor
olmalar› her zaman tart›flma konusu
olmufltur. Mali piyasalarda faaliyet
göstermekte olan bankalar›n Banka-
lar Kanunu’na, Finansal Kiralama flir-
ketlerinin Finansal Kiralama Kanu-
nu’na, sigorta flirketlerinin Sigorta
Murakabe Kanunu’na tabi olmalar›na
ra¤men, ÖFK’lar›n, yasal düzenle-
meler hiyerarflisinde Kanun Hük-
münde Kararname’den sonra gel-
mekte olan Bakanlar Kurulu Karar›
ile faaliyetlerini sürdürüyor olmalar›,
bu kurumlar›n sahipleri ve çal›flanlar›
üzerinde tedirginlik oluflturmaktayd›. 

ÖFK’lar›n tabi olmas› gereken
yasal çerçevenin ne olaca¤› husu-
sunda 3 farkl› görüfl ortaya ç›km›flt›r.

Bunlardan birincisi, yaln›z ÖFK’lar›
düzenleyen ayr› bir kanun ç›kar›lma-
s›; ikincisi, ÖFK’lar›n mevcut konum-
lar›n› muhafaza edecek flekilde Ban-
kalar Kanunu kapsam› içerisine al›n-
mas›; üçüncüsü ise yine ÖFK’lar›n
Bankalar Kanunu kapsam›na al›n-
mas›, ancak, di¤er bankalar›n da bir
pencere açarak ÖFK faaliyetlerini
yapar hale gelmelerinin sa¤lanmas›-
d›r. Yasa koyucu, ÖFK’lar aç›s›ndan
en do¤rusu olan ikinci seçene¤i ya-
salaflt›rm›fl ve ÖFK’lar 4491 say›l›
Kanun ile 4389 say›l› Bankalar Ka-
nunu kapsam›na dahil edilmifllerdir. 

ÖFK’lar› hukuki alt yap›lar›n› güç-
lendirmek amac›yla Bankalar Kanu-
nu kapsam›na alan, 17.12.1999 tarih
ve 4491 say›l› Bankalar Kanununda
De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun,
19 Aral›k 1999 tarih ve 23911 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yü-
rürlü¤e girmifltir. Sözkonusu Ka-
nun’un 20. maddesine ilave edilen 6
nolu f›kra ile ÖFK’lar mevcut çal›flma
prensiplerini koruyarak Kanun kap-
sam›na al›nm›fl, ÖFK’lara iliflkin
83/7506 say›l› Kararname ve bu Ka-
rarname’ye istinaden ç›kar›lm›fl olan
bütün mevzuat yürürlükten kald›r›l-
m›fl, ancak, yeni düzenlemeler yap›-
l›ncaya kadar yürürlükten kald›r›lan
mevzuat›n Bankalar Kanunu’na ay-
k›r› olmayan hükümlerinin uygulan-
mas›na devam olunaca¤› hükme
ba¤lanm›flt›r. 

Yeni düzenlemeyle ÖFK’lar›n fon
toplama, fon kulland›rma ve di¤er
bankac›l›k hizmetlerinde herhangi
bir de¤ifliklik meydana gelmemifltir.
ÖFK’lar yine cari ve kat›lma hesapla-
r› yoluyla fon toplayabilecekler, ön-
ceden oldu¤u gibi, ekonomik faali-
yetleri ekipman veya emtia temini ve
kiralanmas› ve ortak yat›r›mlar yo-
luyla finanse edebilecekler ve mev-
cut di¤er bankac›l›k fonksiyonlar›n›
(Çek, kambiyo, teminat mektubu gi-
bi) yerine getireceklerdir. ÖFK’lara
mevcut durumlar›n› Bankalar Kanu-
nu’na uydurabilmeleri için 2 y›ll›k ge-
çifl süresi tan›nm›fl olup bu süre için-
de sözkonusu Kanun’un bankalar›n
kurulufllar› ve faaliyete geçme esas-
lar›n› düzenleyen 7. maddesi ile ban-
kalar›n teflkilat ve organlar›n› düzen-
leyen 9. maddesi hükümlerine uyum

sa¤layamayan ÖFK’lar genel hü-
kümlere göre tasfiyeye tabi tutula-
caklard›r. 

Sonuç olarak; ÖFK ad› alt›nda fa-
aliyet gösteren kurulufllar, sa¤lam bir
hukuki altyap›ya kavuflmalar›n› te-
min için Bankalar Kanunu kapsam›-
na al›nm›fllard›r. ÖFK’lar›n toplad›k-
lar› fonlar›n mevduat say›lmamas›
nedeniyle bu Kurumlar Tasarruf
Mevduat› Sigorta Fonu ile T. Banka-
lar Birli¤i’ne iliflkin hükümlere tabi tu-
tulmam›fllard›r. Bankalar Kanunu’na
tabi k›l›nan ÖFK’lar›n temel çal›flma
esaslar› ayn› kalmakta, genel hü-
kümler aç›s›ndan (kurulufl ve faaliye-
te geçme, organlar›n teflkili, flube aç-
ma, kredilendirme limitleri gibi) ban-
kalar ile ayn› mevzuat› paylaflmakta-
d›rlar. Bankac›l›k Düzenleme ve De-
netleme Kurumu taraf›ndan yeni dü-
zenlemeler yap›l›ncaya kadar,
ÖFK’lar faaliyetlerini 4491 say›l› Ka-
nun’la yürürlükten kald›r›lm›fl olan
Kararname ve bu Kararname’ye isti-
naden ç›kar›lm›fl olan tebli¤lerle sür-
dürmeye devam edeceklerdir. 
* Genel Müdür Yard›mc›s›
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Kat›l›m Bankac›l›¤›

1. G‹R‹fi 
Geçmifli binlerce y›l öncesine ka-

dar uzanan bankac›l›¤›n ad›, ‹talyan-
ca masa anlam›na gelen “Banco” ke-
limesinden gelmektedir. 

Günümüz iktisadi hayat›nda
vazgeçilmez bir yeri olan bankalar,
esas itibariyle tasarruf sahipleriyle
iflletmelerinin faaliyetlerini, yat›r›m-
lar›n› veya di¤er ihtiyaçlar›n› finan-
se edebilmek için yabanc› kaynak
talebinde bulunan gerçek ve tüzel
kiflileri bir araya getiren;
para, sermaye ve kredi
üzerine her çeflit ifllemleri
yapan arac› kurumlard›r.
Zaman›m›zda bankalar›n
ifllevleri ve hizmet ürünleri
çok çeflitlenmifl olmakla
birlikte, klasik anlamda
bankan›n bafll›ca ifllevi,
kendine ait olan fonlar› ve-
ya baflkalar›ndan faiz kar-
fl›l›¤› mevduat olarak ald›-
¤› fonlar›, faiz karfl›l›¤›
ödünç vererek gelir elde etmektir.
Bankalar mevduat ve kredi ifllemle-
rinin yan› s›ra havale, akreditif, ke-
flide ve seyahat çekleri, kiral›k ka-
sa, istihbarat ve dan›flmanl›k gibi
çeflitli hizmetler sa¤layan kurulufl-
lard›r. Ülkemizde mevduat toplayan
ticaret bankalar› d›fl›nda, ihtisas
bankac›l›¤› yapan yat›r›m ve kalk›n-
ma 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, nere-
deyse bankas›z bir hayat› -elektrik
gibi, otomobil gibi- düflünemeyiz bi-
le. Art›k maafl›m›z› bankadan al›yo-
ruz, havalelerimizi bankalara yapt›r›-
yoruz, telefon-elektrik-su paralar›n›
hatta vergilerimizi bankaya yat›r›yo-
ruz. Dahas›, internet bankac›l›¤› sa-

yesinde banka flubesine gitmeye
gerek kalmadan, evimizden banka-
c›l›k ifllemlerini bizzat kendimiz ya-
pabiliyoruz. 

Bu yaz›m›z›n konusu, farkl› bir
bankac›l›k türü olarak karfl›m›za ç›-
kan, kar ve zarara kat›lma esas›na
göre çal›flan bankac›l›¤› tart›flmak-
tan ziyade, bu tür bankac›l›¤› adlan-
d›rmada kullan›lan isimleri ve terim-
leri irdelemek ve alternatif isim
önermektir. 

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›naklar-
da bafllad›¤›n› ileri sürmektedirler.
Çünkü hem tap›naklar iyi örgütlen-
miflti, hem de dinine ba¤l› kifliler gü-
venilir insanlar olarak kabul ediliyor-
du. Ancak tarih boyunca bütün se-
mavi dinler, toplumda ekonomik ve
sosyal dengeleri bozarak adaletsiz-

li¤e yol açt›¤› gerekçesiyle
faizi hofl görmemifllerdir.
XX. Yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
da ça¤dafl toplumlarda
bankalar›n ekonomideki ifl-
levini ve önemini kavram›fl
baz› müslüman iktisatç›lar,
faiz esas› yerine, müslü-
man topluluklarda tarihin
çeflitli dönemlerinde s›kça
kullan›lm›fl olan “mudare-
be” (emek/sermaye ortakl›-
¤›) esas›na göre bir nevi

risk sermayesi (venture capital)
fleklinde çal›flacak yeni bir bankac›-
l›k modeli ortaya koydular. Bu mo-
del, k›sa zamanda büyük bir gelifl-
me göstererek bilhassa, 70’li y›llar-
dan itibaren baflta geliflmifl bat›l› ül-
keler olmak üzere bütün dünyaya
yay›ld›. Halen çeflitli ülkelerde faiz-
siz esasa göre faaliyet gösteren
200’ü aflk›n bankan›n, yaklafl›k 500
Milyar ABD Dolar›n› kontrol etti¤i
tahmin edilmektedir. 

Bankac›l›kta yeni bir boyut:

Kat›l›m Bankac›l›¤›
Kat›l›m bankac›l›¤› birlefltirici ve bütünlefltirici bir anlam tafl›d›¤›ndan, Kat›l›m
Bankalar› toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak çeflitli nedenlerle klasik

bankac›l›k sisteminin d›fl›nda kalm›fl tasarruflar› ekonomiye kazand›r›labileceklerdir.
Mehmet Emin Özcan*
Temel Haz›ro¤lu**
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Türkiye’de 80’li y›llar, yap›lan
ekonomik ve mali reformlarla kapal›
ekonomiden d›fla aç›k piyasa ekono-
misine geçiflin yafland›¤› y›llar olarak
hat›rlanmaktad›r. Uluslararas› piya-
salarla entegre olabilmek için hayata
geçirilen yap›sal de¤iflim ve dönü-
flüm projeleri kapsam›nda, para ve
sermaye piyasalar› yeniden düzen-
lendi ve kamuoyu yeni mali kurum-
larla, yeni yat›r›m araçlar›yla tan›flt›.
(‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›,
Finansal Kiralama, Faktöring, Döviz
büfeleri, TC Merkez Bankas› Dö-
viz/Efektif Piyasalar› vb. ). Bakanlar
Kurulu, 1983 y›l›nda bir kararname
yay›mlayarak faizsiz esasa göre ça-
l›flan bankalar›n Özel Finans Kuru-
mu ad› alt›nda faaliyet göstermesine
imkan sa¤lad› (83/7506 say›l› Ka-
rar). ÖFK’lar, 19 Aral›k 1999 tarihli
Resmi Gazete’de yay›mlanan Ban-
kalar Yasas›nda de¤ifliklik yapan
4491 say›l› kanun ile 4389 say›l›
Bankalar Kanunu kapsam›na al›nd›.
1985 y›l›nda faaliyete geçen Albara-
ka Türk Özel Finans Kurumu’nun ar-
d›ndan 5 finans kurumu daha kurul-
du ve geçen 15 y›ll›k dönemde
ÖFK’lar, faize duyarl›klar› sebebiyle
bankac›l›k kesiminden uzak durdu¤u
için tasarruflar› ekonominin d›fl›nda
kalan halktan, kar ve zarara kat›lma
esas›na göre yaklafl›k 2,5 Milyar Do-
lar toplamay› baflard›. 

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

Türkiye’de bankac›l›k kesiminin
d›fl›nda kalan tasarruflar›n 50 Milyar
ABD Dolar›n›n üzerinde oldu¤u tah-
min edilmektedir. ÖFK’lar›n tahmini
potansiyelin henüz % 5’ine ulaflabil-
di¤i göz önüne al›nd›¤›nda, bu tarz
bankac›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›¤› söylenebi-
lir. Kan›m›zca bunun
önemli bir nedeni, bu

tür bankac›l›¤a verilen adlar›n siste-
min temel özelliklerini ve farkl›l›klar›-
n› tam ve do¤ru biçimde ifade etme-
yiflidir. Kar ve zarara kat›lma esas›na
göre çal›flan bankac›l›¤› ifade etmek
için kullan›lan kavramlar› irdeleye-
cek olursak;

– Faizsiz Bankac›l›k (Interest-
Free Banking): Klasik bankac›l›kta
oran› önceden belirlenmifl faiz karfl›-
l›¤›nda al›nan mevduat›n faiz karfl›l›-
¤› ihtiyaç sahiplerine ödünç olarak
verilmesi 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 Faiz-
siz Bankac›l›k denmifltir. Oysa bu
kavram, ad›ndan da anlafl›laca¤› gi-
bi, olumsuz (negatif) bir kavram olup
neyin olmas› gerekti¤inden ziyade
neyin olmamas› gerekti¤ini ifade
eder. Nitekim, 

 

faizin alternatifi faiz-
sizlik de¤il, kard›r. Kald› ki, iktisat bi-
limindeki faiz kavram›yla dinimizce
yasak say›lan riba kavram›n›n birebir
örtüflüp örtüflmedi¤i de ciddi bir tar-
t›flma konusudur. 

– ‹slam Bankac›l›¤› (Islamic
Banking): Literatürde kar ve zarara
kat›lma esas›na göre çal›flan banka-
c›l›¤› tan›mlamada kullan›lan en yay-
g›n ve en bilinen kavramlar›n bafl›n-
da gelmektedir. Bu modelin ilk defa
müslüman iktisatç›lar taraf›ndan or-
taya konmas› ve Ortado¤udan dün-
yaya yay›lmas›, ‹slam Bankac›l›¤›
olarak an›lmas›nda önemli rol oyna-

m›flt›r. T›pk› ‹slam Ekonomisi, ‹slami
Sigorta gibi ekonominin, sigortac›l›-
¤›n ve bankac›l›¤›n ‹slam ile birlikte
an›lmas›, belki de ‹slam ad›na yap›-
lan yanl›fllar›n en büyü¤üdür. Her
fleyden önce, ‹slam; esaslar›, geçmi-
fli ve gelece¤iyle bütün zamanlar›
kuflatan ve yeryüzündeki tüm insan-
lar› muhatap alan yüce dinimizin gü-
zel ad›d›r. Ayr›ca, ‹slam dininin temel
kaynaklar›nda ne bir banka modelin-
den ne de bir sigorta flirketinden söz
edilmektedir. Haks›z kazanca, sö-
mürüye ve adaletsizli¤e yol açma-
yan, dolay›s›yla ‹slam›n temel ilkele-
riyle çeliflmeyen, her iktisadi girifli-
min bafl›na ‹slam kelimesini koyarak
ifade etmek ne kadar anlaml›ysa, ‹s-
lam Bankac›l›¤› tabiri de o kadar an-
laml›d›r. 

– Özel Finans Kurumu (Special
Finance House): Kar ve zarara ka-
t›lma esas›na göre yap›lan bankac›-
l›k, Türkiye’de mevzuata Özel Fi-
nans Kurumu olarak girmifltir. Bu
kavram, kastetti¤i bankac›l›¤› ifade
etmekten çok uzak oldu¤u gibi, yan-
l›fl ça¤r›fl›mlara da neden olmakta-
d›r. Sanki di¤er mali kurumlardan
farkl› olarak ayr›cal›kl› muamele gö-
ren, himaye edilen, bu yüzden hak-
s›z rekabet yapt›¤› düflünülen özel
kurulufllar olarak alg›lanabilmektedir.
ÖFK’lar, bu tür eksik ve yanl›fl de-
¤erlendirmeler sonucu zaman za-
man gerek bas›nda gerekse kamu-
oyunda haks›z ve mesnetsiz suçla-
malarla karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.
Öte yandan, bu tabir literatürde yer
almad›¤› için, ÖFK’lar özellikle ulus-
lararas› piyasalarda kendilerini ifa-
de etmede oldukça ciddi zorluklar
yaflamaktad›rlar. 

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

lar ve tabirler, kar ve zarara kat›lma-
y› esas alan bankac›l›k sistemini

tam ve do¤ru olarak
ifade edememektedir.
Oysa, bir fleyin do¤ru
anlafl›labilmesi her
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fleyden önce do¤ru ifade edilmesine
ba¤l›d›r. Ayr›ca, ifadenin aç›k ve sa-
de olmas›, herkes taraf›ndan kolay-
ca benimsenmesini ve anlafl›lmas›n›
sa¤lar. Öyleyse, önce bu tür banka-
c›l›¤›n karakteristik özelliklerini orta-
ya koymak gerekir. 

Bir kerre, bu sistemde tasarruf
sahiplerinden kara ve zarara kat›lma
esas›na göre fon toplanmaktad›r.
Buna göre, tasarruf sahibine anapa-
ra güvencesi verilmedi¤i gibi, oran›
önceden belli bir getiri taahhüdünde
de bulunulmamaktad›r. Baflka bir
deyiflle, tasarruf sahibi, bankaya bir
nev’i ortak olmakta ve klasik banka-
c›l›ktan farkl› olarak sonuca kat›l-
maktad›r. Tasarruf sahibi-banka ilifl-
kisi, klasik bankac›l›ktaki mudi-ban-
ka iliflkisinden tamamen farkl›d›r ve
bariz vasf› kat›l›mc›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 kulland›r›lmas›nda
da sonuca kat›lma vard›r. Bu tür
bankac›l›kta her ne kadar üretim
deste¤i ve finansal kiralama
yöntemleri, uygulamada,
proje baz›nda kar ve zara-
ra kat›lma yöntemine göre
daha a¤›rl›kl› ise de, teori-
de nihai hedef, kara ve za-
rara kat›lma yöntemiyle fi-
nansman›n bask›n (dominant) hale
gelmesidir. Dolay›s›yla toplad›¤›
fonlarda tasarruf sahibini sonuca
ifltirak ettiren banka, bu kez kul-
land›rd›¤› fonda kendisi giriflim-
ciyle birlikte sonuca kat›lmakta-
d›r. Yani, projenin gerçekleflmesin-
den sonra ortaya ç›kan neyse (kar
veya zarar), ona raz› olmaktad›r.
Üçüncüsü, kâra ve zarara kat›lma
esas›na göre çal›flan bankalar, mev-
duat kabulü ve kredi kulland›rman›n
d›fl›ndaki her türlü bankac›l›k hizme-
tini vermektedirler. Bu özellik, bunla-
r›n klasik bankalarla olan ortak özel-
li¤idir. 

‹flte bu üç temel özelli¤i ihtiva
edecek yeni bir kavram gelifltirmek

zorunday›z. Bizim önerimiz, KATI-
LIM BANKACILI⁄I’d›r. 

Kat›l›m Bankac›l›¤› kavram›n›n iki
önemli özelli¤i bulunmaktad›r. Birin-
cisi, aç›k, anlafl›l›r, sade ve k›sa ol-
mas›; ikincisi, kar ve zarara kat›lma-
y› esas alan bankac›l›¤› tam ve do¤-
ru olarak ifade etmesidir. Teklif etti¤i-
miz bu kavram›n ileride literatüre gir-
mesi ve gerekli de¤ifliklikler yap›la-
rak mevzuatta KATILIM BANKACILI-
⁄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¤layaca¤›
görüflündeyiz. 

Kat›l›m Bankac›l›¤›’ndan umdu-
¤umuz bafll›ca yararlar flu flekilde s›-
ralanabilir; 

– Öncelikle, isimlendirmeden
kaynaklanan ve sistemin sa¤l›kl› ifl-
lemesini engelleyen kar›fl›kl›klar ile
olumsuzluklar giderilecektir. Aç›k,
sade, telaffuzu kolay ve anlafl›labilir
oldu¤u için “Kat›l›m Bankac›l›¤›”
denilince herkes bunun ne anlama
geldi¤ini kolayca ve do¤ru olarak an-
layabilecektir. Böylece, sistemin da-
ha etkin ve verimli çal›flmas› sa¤la-
nacakt›r. 

– Kat›l›m bankac›l›¤› birlefltirici ve
bütünlefltirici bir anlam tafl›d›¤›ndan,
Kat›l›m Bankalar› toplumun bütün ke-
simlerini kucaklayarak çeflitli neden-
lerle klasik bankac›l›k sisteminin d›-
fl›nda kalm›fl tasarruflar› ekonomiye
kazand›r›labileceklerdir. Bu amaçla,

hedef kitlelere çeflitli tan›t›m araçla-
r›yla eskisinden daha kolay ulafl›labi-
lecektir. 

– Bir ülkenin kalk›nmas› tasarruf-
lar›n yat›r›mlara dönüflmesiyle olur.
Ülkemizde ise reel sektörün iflletme
ve yat›r›m sermayesi aç›¤› ciddi bo-
yutlarda olup, bankac›l›k kesiminin
kaynaklar› bu ihtiyac› tek bafl›na kar-
fl›lamaktan uzakt›r. Mali plasman
yapmayan Kat›l›m Bankalar›, tasar-
ruf sahiplerinden kat›l›mc› anlay›flla
toplayacaklar› fonlar›n tamam›n› reel
sektörün finansman›na yine kat›l›mc›
anlay›flla tahsis ederek ülke ekono-
misinin kalk›nmas›na daha fazla hiz-
met edeceklerdir. 

– Ülke ekonomisinin önemli bir
sorunu da baz› iktisadi faaliyetlerin
kay›t alt›na al›namamas›d›r. Kat›l›m
Bankac›l›¤›n›n yayg›nlaflmas›, kay›t
d›fl› ekonominin daralmas›na yol
açacakt›r. Çünkü, faturas›z mal alan-
lar ve satanlar kat›l›m bankac›l›¤›n›n
imkanlar›ndan yararlanabilmek için
kay›t alt›na gireceklerdir. Böylelikle,
Devlet, kat›l›m bankalar›n›n faaliyet-

leri sonucu daha fazla vergi
toplayabilecektir. 

– Kat›l›m Bankac›l›¤› kavram›
birlefltirici oldu¤u kadar, dinamik,

at›l›mc› ve geliflmeye aç›k banka-
c›l›¤› da ifade etmektedir. Kat›-
l›m bankac›l›¤›, bu yeni ruh ve

heyecanla mali sektöre öncülük gö-
revini de üstlenecektir. Toplumsal
dayan›flmay›, yard›mlaflmay› ve
paylaflmay› esas alan bu yeni ban-
kac›l›k anlay›fl›, bar›fl ve kardeflli¤in
pekiflmesinin simgesi olacakt›r. 

Kâr ve zarara kat›lma esas›na
göre çal›flan bankac›l›k sisteminin
Kat›l›m Bankac›l›¤› ad› alt›nda yaka-
layaca¤› ivme ile bankac›l›¤a yeni bir
boyut getirerek bir ç›¤›r açaca¤›na
inan›yoruz. Bu nedenle, Kat›l›m Ban-
kac›l›¤› 21. yüzy›l›n bankac›l›¤› ola-
cakt›r demek iddial› bir beklenti ol-
masa gerektir. Kat›l›m Bankac›l›¤›na
Hofl Geldiniz!…

* D›fl ‹fller Müdürü
** Bilgi ‹fllem Müdürü 
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K‹TABIN
ADI : Bankalarla Karfl›laflt›rmal›

Olarak Hukuki Yönden ÖFK’lar

YAZAN : Yrd. Doç. Dr. Ahmet BATTAL
Gazi Üiv. Ö¤retim Üyesi

YAYIN : Banka ve Ticaret Hukuku Arfl.
Enst. T. ‹fl Bank.Vakf›, Hukuk
Fak., Cebeci, Ankara, 1999.

Do¤a veya sosyal olaylar, olgu-
lar ve sorunlar hakk›nda ge-
rekli araflt›rma ve incelemeleri

yapmak, elde edilen verilerle belirli
sonuçlara varmak sureti ile “düflünsel
bir çabada” bulunan bilim ve düflün
adamlar›n›n veya sanatç›lar›n çabala-
r›n›n somutlaflm›fl fleklidir “kitap”.

Kitap ile yap›lan önerilerin veya
bulunulan temennilerin gerçekleflmifl
olmas› ise kitap yazar›n›n en büyük
mutluluk kayna¤›d›r.

Tan›t›m›n› yapaca¤›m›z “Bankalar-
la Karfl›laflt›rmal› Olarak Hukuki Yön-
den ÖZEL F‹NANS KURUMLARI” ad-
l› kitab›n yazar› Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Battal da kan›m›zca bu mutlulu¤u, üs-
telik k›sa sürede, yaflama flans›n› el-
de edebilen istisnai kiflilerden birisi ol-
mufltur. Zira, Banka ve Ticaret Huku-
ku Araflt›rma Enstitüsü taraf›ndan
1999 y›l› bafllar›nda yay›nlanan söz-
konusu kitapta, mali piyasalar›n arac›
kurulufllar›ndan olan Özel Finans Ku-
rumlar›’n›n (ÖFK) bankalara benzedi-
¤i, hatta bankalar›n alt türü olarak ka-
bul edildi¤i belirtilerek “bu kurumlar›n
faizsizlik özelliklerine dokunulmadan
bankalara paralel kanuni düzenleme-
ye tabi tutulmalar›” fleklinde özellikle
ileri sürülen temennisi, nihayet bugün
hayata geçmifl bulunmaktad›r. 4389
say›l› Bankalar Kanunu’nda
17.12.1999 tarihinde yap›lan de¤iflik-
lik ile yazar›n ifade ve temenni etti¤i
gibi ÖFK’lar Bankalar Kanunu kapsa-
m›na al›nm›flt›r. Yazar›n önerisi ve ön-
görüsü do¤rultusunda, bu kurumlar›n
kâr ve zarara kat›lma hakk› veren he-
saplar›n›n özellikleri, emtia al›m›-sat›-
m› ve finansal kiralama yap›lmas› ve-
ya kâr ve zarara kat›lma vbg. yöntem-
lerle finansman/kredi ifllemleri yapma
özellikleri... sakl› kalmak kayd› ile bü-
yük ölçüde bankalara paralel düzen-
lemelere tabi tutulmufllard›r. Kitapta

ÖFK’lar için “en önemli eksiklik” ola-
rak belirtilen “özel bir kanunu olma-
ma” fleklindeki endifle ve tart›flmalar
da bu Bankalar Kanunu de¤iflikli¤i ile
sona ermifl bulunmaktad›r. Böylece
15 y›ll›k bir eksiklik giderilmifl ve ade-
ta “ikinci nesil” denebilecek türde yeni
bir mevzuat aflamas›na geçilmifltir.

Kanun de¤iflikli¤i suretiyle ÖFK’la-
ra iliflkin mevzuatta meydana gelen
son düzenlemelerin bu kitab›n aktüali-
tesine ciddi bir olumsuz etkisinin ol-
mad›¤›n› öncelikle ve önemle ifade et-
mek istiyorum. Çünkü esasen Banka-
lar Kanunundaki son de¤ifliklik,

ÖFK’lar›n temel özelliklerini nazara
alarak daha önceki mevzuatta yer
alan hususlar›n tamam›n› aynen ka-
bul etmek suretiyle gerçekleflmifltir.
Bu itibarla söz konusu kurumlar›n›n
özellikle “faaliyetlerine” iliflkin kitapta
yer alan aç›klamalar›n tamam› halen
de aynen geçerlidir.

Kitap, bafll›ca 7 bölümden olufl-
maktad›r:

Girifl, ÖFK’lar›n kuruluflu teflkilat›
mali ve idari yap›s› denetlenmesi,
ÖFK’lar›n klasik bankac›l›k faaliyetle-
ri, ÖFK’lar›n kendine özgü fon topla-
ma faaliyetleri, ÖFK’lar›n fon kullan-

d›rma faaliyetleri, ÖFK’lar›n sona er-
mesi ve tasfiyesi, Sonuç.

Elimizdeki eser, sadece mevzuat-
ta yer alan ve uygulamada karfl›lafl›-
lan bilgilerin aktar›lmas›ndan ibaret
bir çal›flma olmay›p doktriner bilgi ver-
me yan›nda mevzuat ve uygulamaya
iliflkin özellikle hukuki de¤erlendirme-
ler ve benzeri müesseseler ile muka-
yeseleri de içermektedir. Çal›flmada
ÖFK’lar ile ilgili birçok konuda aç›kla-
ma, görüfl, düflünce ve öneriler büyük
bir yetkinlikle ileri sürülmüfltür. Özel-
likle  üçüncü, dördüncü ve beflinci bö-
lümler ÖFK’lar hakk›ndaki bilgi eksik-
liklerini büyük ölçüde giderici mahiyet-
tedir. Girifl bölümünde bu kurumlar›n
ortaya ç›k›fl sebebi ve tarihsel geliflimi
hakk›nda mevcut bilgi, araflt›rmac›lar
aç›s›ndan de¤erli bir özettir.

Kitaba hakim belirgin özelliklerden
birisi de ad›na uygun olarak aç›klama-
lar›n büyük ölçüde hukuki de¤erlen-
dirme ve mukayeseye dayanmas›d›r.
Akademik bir çal›flman›n ürünü olma-
s› nedeni ile teorik yönü biraz a¤›r ba-
san ve do¤al olarak uygulamaya dö-
nük yönü daha zay›f kalm›fl olan bir
kitap niteli¤indedir. Bu yön bir “eleflti-
ri” olarak görülebilece¤i gibi, belki,
ÖFK’lardaki hukuk ve risk izleme bö-
lümlerinde görevli personel için
“olumlu” ve “önemli” bir özellik olarak
da kabul edilebilir.

Yazar›n baz› hukuki de¤erlendir-
melerine, bu tür kurumlar›n›n ortaya
ç›k›fl gerekçe ve fonksiyonlar› ile ilgili
görüfllerine flahsen kat›lmamakla bir-
likte, büyük ölçüde kat›ld›¤›m görüfl
ve aç›klamalar› içeren bu kitab›n
önemli bir hizmet icra etti¤ini, bu ne-
denle de, baflta ÖFK’lar›n kendileri ol-
mak üzere tüm ilgililerin bu çal›flma-
dan dolay› müteflekkir olmas› gerekti-
¤ini ifade etmek istiyorum.
* Hukuk ‹flleri Müdürü 

Nihat Boz*
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Scorecard
Balanced

Scorecard

Bir Kitap Çerçevesinde Yeni Bir Performans Gelifltirme ve Ölçme Sistemi

Nihat Bulut*

fiirketler organik yap›lard›r. Do-
¤ar ve büyürler. Hayatlar›n›n
ne kadar sürece¤i stratejik ka-

rar alma mevkiinde bulunanlar›n flir-
ketin faaliyet gösterdi¤i koflullar› ye-
terince kavram›fl olarak belirleyecek-
leri stratejinin eyleme geçirilmesiyle
orant›l›d›r. Strateji belirlendikten son-
ra her alt birimlerde uygun hedefler
tayin edilmeli ve periyodik olarak bü-
tünde stratejiyi oluflturan hedeflerin
gerçeklefltirilip gerçeklefltirilemedi¤i
de¤erlendirilmelidir. Bu de¤erlendir-
meler flirket ve dolay›s›yla çal›flanla-
r›n performans ölçütüdür. Perfor-
mans ölçüm yöntemi olarak genelde
kar›n geçen döneme göre ne gibi bir
de¤iflim gösterdi¤i, flirket ak-
tiflerinin periyodik seyri gibi fi-
nansal göstergeler kullan›la-
gelmifltir. Ancak finansal gös-
tergeleri temel alan perfor-
mans ölçümü, sonucun geç-
mifl dönemi ifade etmesi gibi
çok temel bir açmaz› bar›nd›r-
maktad›r. ‹flte bu açmaz› ber-
taraf edecek yeni bir yöntem-
dir “balanced scorecard”.
“DENGEL‹ ÖLÇÜKART” olarak çevi-
rebilece¤imiz balanced scorecard›n
özü, flirket strateji ve vizyonunun
oluflturularak dört boyutta (finansal,
müflteri, iç iflleyifl ve ö¤renme) he-
defler olarak yans›t›lmas› ve dönem
sonunda de¤erlendirme yap›l›rken
bu boyutlardaki hedeflerin baflar›l›p
baflar›lmad›¤› veya ne ölçüde bafla-
r›ld›¤›n›n ölçülmesidir. “Balanced”
(dengeli) kelimesi dört boyutun da
dengeli olarak sürece kat›lmas›n› ifa-
de eder. Bunlar, finansal boyut, müfl-
teri boyutu, iç ifllemler boyutu, ö¤ren-
me ve geliflme boyutudur.

Balanced scorecard sadece bir
performans ölçüm sistemi de¤ildir.

Ayn› zamanda finansal baflar›y› te-
min edecek bir taband›r. Bu dört bo-
yut birbiriyle ba¤lant›l› olarak flirket
kar›n› da art›racakt›r. 

Balanced scorecard›n merkezin-
de strateji ve vizyon yer al›r. Score-
card tasar›m› flirketin karar verme
mekanizmas›n›n vizyon ve stratejiyi
belirlemesi ile bafllar. Temelde kar›n
maksimizasyonu önem ifade etti¤i
için belirlenecek strateji de buna yö-
nelik olacakt›r. Stratejinin ifadelendi-
rilmesi, uyguland›¤›nda mesela karla-
r› 2 kat›na ç›kartabilecek bir mentali-

teyi yans›tmal›d›r. Pazar pay›n› ikiye
katlamak gibi bir stratejinin belirlen-
mesi de nihayetinde karlar› etkileye-
cektir. Stratejinin dört boyuta yans›t›l-
mas› (hedefler ve ölçüm ba¤lam›nda)
ikinci aflamay› oluflturur. Muhtemel
bir yans›tma afla¤›daki gibi olabilir:

1. F‹NANSAL BOYUT
Hedefler:
a) Ürün ve hizmet çeflitlerini art›rmak
b) Yeni müflteri ve pazarlara ulafl-

mak
c) Ürün ve hizmet bilefliminde de¤i-

fliklik yapmak
d) Gelirlerin verimlili¤ini art›rmak

(mesela çal›flan bafl›na flirket geli-

rini art›rmak, bunun için de yüksek
katma de¤erli ürün yaratmak ve
flirketin sahip oldu¤u fiziksel ve in-
san kaynaklar›n›n güç ve yetenek-
lerini art›rmak)

e) Birim maliyetleri düflürmek
f) Kanallar› gelifltirmek (ATM’ler, in-

ternet, telefon...)
g) ‹flletme giderlerini azaltmak
h) Nakit dönüfl süresini düflürmeye

çal›flmak
Bu hedefler oluflturulduktan sonra,

sonuçlar›n denetlenmesi için uy-
gun ölçütler oluflturulur.

Ölçüm: 
a) Mevcut ürün ve hizmet say›s›nda-

ki art›fl oranlar› nedir ?
b) Kaç yeni müflteri kazan›l-
m›fl, oran› nedir?
c) Ürün ve hizmet bilefliminde,
a¤›rl›k verilmesi hedeflenen
ürünler ve hizmetlere ne ka-
dar a¤›rl›k verilmifl, gerçeklefl-
me oran› nedir?
d) Çal›flan bafl›na düflen flirket
geliri yüzde kaç de¤iflmifltir?
e) ‹fl ve hizmetlerin birim mali-
yeti ne kadar düflmüfltür?

f) Yeni kanallar›n (ATM, telefon, in-
ternet,...) girmesiyle elde edilen
maliyet düflüflü ne kadard›r?

g) ‹flletme giderlerinde ne kadar dü-
flüfl vard›r?

h) Nakit dönüfl süresinde nas›l bir
de¤ifliklik olmufltur?

2. MÜfiTER‹ BOYUTU
Öncelikle rekabet etmeyi seçti¤i-

miz müflteri ve pazar kesimi tan›mla-
n›r. Detayl› bir pazar araflt›rmas› ya-
p›larak farkl› müflteri ve pazar kesim-
leri, onlar›n ürün ve hizmetlerin fiya-
t›, kalitesi, görüntüsü, tan›nma ve
hizmet gibi faktörlerle ilgili tercihleri
belirlenir. fiirket buradan müflteri ve
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pazar kesimini seçer, onlar›n tercih-
lerine/beklentilerine cevap vermeyi
hedefler. Müflterilerin beklentileri an-
ketler, vb. ile ölçülebilir. Müflteri kla-
sifikasyonu yap›l›r. Bu müflteri gu-
ruplar›ndan hangisinin flirket için kâr-
l› oldu¤u belirlenerek o pazardaki
pay›m›z› art›rmaya yönelik çal›flma-
lar yürütülür. Rakiplerden farkl› k›la-
cak yeni hizmetler veya yüksek hiz-
met kalitesi sunulur. Hedef pazar be-
lirlendikten sonra pazar›n kaçta kaç›-
na sahip oldu¤umuz ölçülür.

Hedef:
Örne¤in, mevcut % 25’lik pazar

pay›n› % 50’ye ç›karmak.

Ölçüm:
Dönem sonunda pazar pay›m›z-

daki de¤ifliklik nedir? Hedefimize
ulaflabildik mi? Kaç yeni müflterimiz
oldu? Bu yeni müflterilerin kaç› kal›-
c›d›r?

Öte yandan da iyi müflteri iliflkileri
tesis edip edemedi¤imizi de ölçme-
miz gerekir. Çeflitli araçlarla (mesela
anket) müflteri tatmini ölçülmelidir.

Hedef pazardaki müflterileri çe-
kebilmek için müflteriye yöneltilen
de¤er teklifi üç kategoride toplan›r:
(1) Ürün ve hizmet nitelikleri. Hedef,

tüm ifllemlerin yüksek kalitede
gerçeklefltirilmesidir. Bu hedef
oluflturulacak hizmet-hata en-
deksi ile denetlenir.

(2) Müflteri iliflkisi. Hedef, müflteriler-
le mükemmel iliflki kurmakt›r. Öl-
çümü;
a) Talepler ve karfl›lanma oran›,
b) Talepler ve karfl›lanma h›z› ile

yap›l›r.
(3) ‹maj ve ün. Reklam, kampanya

ve sloganlarla hedef kesimi çe-
kecek ve kal›c›l›klar›n› sa¤laya-
cak bir flirket imaj› oluflturmak
hedeflenir. Bunun için de müflteri
taleplerinin h›zl› karfl›lanmas›na,
ifllemlerin süratli ve hatas›z ol-
mas›na ve fiyat›n pahal› olmama-
s›na dikkat edilir.

3. fi‹RKET ‹Ç‹ (‹Ç ‹fiLEMLER)
BOYUT

fiirket içi iflleyifl modeli 3 temel ifl
sürecini kapsar: Yenileme, operas-
yon ve sat›fl sonras› hizmet.

Yenileme:
Yenileme, uzun dönemli bir de¤er

yaratma sürecidir. fiirket yeni pazar-
lar›, yeni müflterileri ve mevcut müfl-
terilerin yeni oluflmaya bafllayan ve-
ya gizli ihtiyaçlar›n› belirleyip bunlar›
besler ve sonra da onlar› karfl›laya-
cak ürün ve hizmet sunar. Bunun öl-
çümü, yeni ürün veya hizmetin sat›fl
yüzdesi ile yap›l›r.

Operasyon:
Mevcut ürün ve hizmetler, mev-

cut müflterilere verimli ve tutarl› bi-
çimde an›nda ulaflt›r›lmal›d›r. 

Ölçüm:
‹fllemlerin zaman› ölçülerek her ifl

süreci için optimum noktay› ifade
eden birim zamanlar oluflturulur. Op-
timal zamana uyum oran› perfor-
mans ölçütlerinden biri olacakt›r.

‹fllemlerin kalitesi de ölçülebilir.
Yap›lan ifl veya sunulan hizmet top-
lam›nda gerçekleflen hata veya ek-
siklik, kalitenin bir göstergesidir.

‹fllemlerin maliyetleri de ölçülebilir.
Bunun için de personel bafl›na gelir
(flirket geliri) bir ölçü olarak al›nabilir.

Sat›fl Sonras› Hizmet:
Ürün ve hizmetler sat›ld›ktan

sonra da müflterilerle iliflkiler devam
ettirilmeli, müflterilerin ürün ve hiz-
metten kaynaklanan sat›fl sonras›
sorunlar› da h›z ve kalite ölçülerinde
giderilmelidir.

4. Ö⁄RENME VE GEL‹fiME
BOYUTU
Bu boyutta 3 temel kategori bulunur:

 

◆ Çal›flanlar›n yetenekleri,
◆ Bilgi sistemlerinin yeterlili¤i,
◆ Motivasyon, yetki verme, uyum

sa¤lama.

Çal›flanlar›n Yetenekleri:
fiirket çal›flanlar›n› e¤iterek onla-

r›n yeteneklerini flirketin amaçlar›na
ulaflma do¤rultusunda harekete ge-
çirmelerini sa¤lamal›d›r. Müflterilerin
sadece taleplerini karfl›lamak yet-
mez. Personelin, müflteri ihtiyaçlar›-
n› önceden anlamak ve onlara genifl
bir ürün ve hizmet yelpazesi sunabi-
lecek yetenek kazanmas› gerekir.
Bunun için ilk olarak çal›flanlar tasnif
edilmelidir. Bunlardan baz›lar›n›n te-

mel yeteneklere sahip olmas› yeter-
liyken baz›lar› da flirketin vizyonuna
ulaflmas› için yarat›c› yeteneklere
sahip olmas› gerekir. Her kesim, be-
lirlenecek yetenek düzeyi gereksini-
mine göre e¤itilmelidir.

Bilgi Sistemlerinin Yeterlili¤i
Çal›flanlar›n, iç iflleyifl ve ald›klar›

kararlar›n sonuçlar› hakk›nda mükem-
mel seviyede bilgiye ihtiyaçlar› vard›r.
‹stenilen bilgileri kurum içinden temin
edebilme oran› ve gerekli yay›nlar›n
takip edilebilme oran› baz al›n›r.

Hedef:
Kurumsal bilgi temin araçlar›n›n

yeterlili¤i yüzde yüz olmal›d›r.

Ölçüm:
Personelle yap›lacak anket sonu-

cu, yeterlili¤in ne kadar oldu¤u ölçülür.

Motivasyon, Yetki Verme, Uyum
Sa¤lama

Çal›flanlar›n flirket ç›karlar›na uy-
gun davranmaya motive edilmedikle-
ri, karar verme ve uygulama serbest-
li¤ine sahip olmad›klar› takdirde flir-
ket baflar›s›na katk›da bulunmalar›
imkans›zd›r. Yap›lacak anketlerle ça-
l›flanlar›n motivasyonu ölçülmelidir.

Fakat her fleyden önce çal›flanla-
r›n tatmini, kal›c›l›¤› ve üretkenli¤i
sa¤lanmal›d›r.

Bunlar ö¤renme ve geliflme bo-
yutunun da göstergeleridir.

Sistem Yay›nlar›’ndan ç›kan “Ba-
lanced Scorecard; fiirket Stratejisini
Eyleme Dönüfltür-
mek” isimli eser ifl-
te tüm bu konular›
detayl› olarak in-
celemektedir. ‹l-
gililere tavsiye
olunur.

K i t a b › n
künyesi; Ba-
lanced Score-
card fiirket
S t ra te j i s in i
Eyleme Dö-
n ü fl t ü r m e k ,
Robert S. Kap-
lan - David P. Nor-
ton, Sistem Yay›n-
c›l›k, 1999, ‹stanbul.
* Proje ve Pazarlama, Uzman 
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De¤iflim

Kafka’n›n De¤iflim öyküsünün
ünlü kahraman› Gregor Sam-
sa bir sabah uyand›¤›nda

kendini yata¤›nda bir böcek olarak
bulur. XX. Yüzy›l›n ilk yar›s› insan›
insan olma s›n›rlar›n›n d›fl›na tafl›ran
çok belirgin bir tarih kesiti oldu. Vah-
fli yarat›klar gibi insanlar›n birbirini
parçalad›¤› bir dönemde Kafka, in-
san için dramatik bir tan›mlama ya-
par: Bir böce¤e dönüflen insan. 

Gregor Samsa gibi bir gecede ol-
masa da san›r›m tarihin hiç bir döne-
minde bir ömürlük yaflam süresi için-
de bu denli h›zl› bir de¤iflim yaflama-
m›flt›r insanl›k. 20-30 y›l geçmiflimize
bakt›¤›m›zda sanki tarih öncesinden
bu güne düflmüflüz gibi farkl›l›klar›n
hayat›m›za girdi¤i, sonra onlar›n bile
önemini yitirdi¤i zamanlar yaflad›k.

Anadolu’nun genelinde oldu¤u gi-
bi benim çevremde de okuma yazma
bilenlerin oran› çok azd›. Hiç okula
gitmedi¤i halde kendili¤inden okuma
yazma ö¤renen çok insan tan›yorum.
Ne kadar dinamik, genç, o ölçüde de
al›c› bir toplum zihnine sahibiz, bunu
görmüfl hayret etmiflimdir hep.

Daha 30-40 y›l önce TV’nin, hatta
transistorlu radyonun bile evlerimize
girmemifl oldu¤u dönemler yaflad›k.
Bu dönemlerde ya okumay› kendili-
¤inden ya da askerde k›sa süreli
kurslarda ö¤renmifl kimseler, akflam-
lar› bir eve toplan›p öyküler okurdu.
Bu flölene benzeyen toplant›lara
genç, yafll›, kad›n, erkek herkes kat›-
l›rd›. Hazreti Ali cenkleri, Köro¤lu,
Kerem ile Asl›, Dadalo¤lu, Ferhat ile
fiirin gibi halk ve kahramanl›k öyküle-
ri okunurdu bu toplant›larda.  Ayn›
öyküyü belki onuncu kez de dinlese-
ler özellikle bayanlar›n, genç k›zlar›n
h›çk›ra h›çk›ra a¤lad›¤›n› görürdüm.

Biz çocuklar da a¤lard›k ço¤u kez.
Bizim insan›m›z nedense hüzne
afl›kt›r biraz. Her zaman a¤layacak
bir neden bulur kendine. Özellikle
Anadolu insan›n›n hayat›ndaki tek
e¤lence, keyif ald›¤› farkl›l›k belki de
hep birlikte oturup a¤lamakt› diyebili-
rim. Bu duygusal ortam ya Hz. Ali gi-
bi ‹slam Tarihinin en büyük din ve
kahramanl›k simgesine duyulan ge-
leneksel hayranl›ktan ya da aflk gibi
dünyan›n en saf duygusunun insan-
larda hemen, yal›n bir karfl›l›k bulma-
s›ndan kaynaklan›yordu. San›r›m in-
san›n en yal›n karfl›l›¤› da ç›kars›z
hesaps›z bir gözyafl›d›r. Bu öyküler
kuflkusuz bir kufla¤›n tüm bir kültürel,
geleneksel temelini ve ba¤lar›n› da
oluflturdu.

Aradan 10 y›l geçti, ayn› insanla-
r› yine eskiden oldu¤u gibi köyün,
mahallenin biraz varl›kl› sayg›n kifli-
sinin evinde Sar› Kurdela, ya da Ye-
di Köyün Zeynebi gibi sentimental
türk filmlerini izleyip a¤larken göre-
cektik. O dönemde TV, say›l› aileler-
de vard› da onun için. Masum bir afl-
ka duyulan sayg›n›n, haks›zl›¤a kar-
fl› direnen yaln›z ama yi¤it delikanl›-
n›n onurlu tavr›na verilen karfl›l›k yi-

ne gözyafl› olarak yans›yacakt›. O si-
yah beyaz cam›n karfl›s›nda onlarca
kad›n›n koro halinde a¤lad›¤›na ta-
n›k olmuflumdur. Erkeklerin bo¤azla-
r›nda dü¤ümlenen gözyafllar› mutla-
ka erkek olman›n getirdi¤i dezavan-
tajla asla d›fla vurulmayacak ama
ayn› erkekler yaln›z olsa asla a¤la-
mamak için direnmeyeceklerdi. 

Sonra bir on y›l daha geçti: Bak-
t›k ki, o annelerinin yan›nda büzüfle-
rek a¤layan çocuklar bilgisayarlar›-
n›n bafl›nda chat yap›yorlar ya da
‹nternet Cafe’lerde s›ra bekliyorlar.
Bir k›sm› ise stadyumlara doluflmufl
maç izleyip karfl› tak›m›n oyuncular›-
na ve hakeme küfrediyorlar. Art›k o
gözyafl› paydas›nda birbirine kenet-
lenen insanlar öfke ve h›nçla yum-
ruklar›n› sall›yorlar bofllu¤a. Birlikte-
lik duygusu tükenmifl ve insanlar yal-
n›zlaflm›flt›. Büyükler de kendi evle-
rinde TV’nin karfl›s›nda yaln›zlar. Ev-
lerimizde a¤›rlad›¤›m›z konuklar›-
m›zla ayn› filmi izlememize ra¤men
her birimizde filmin karfl›l›¤› farkl› ol-
maya bafllam›flt›. Hepimiz kendi yal-
n›zl›¤›m›z içinde kendi içimize gömü-
lüp gitmifliz. Böylece toplumumuzun
sohbet denilen en büyük zenginli¤i
geçmiflin tozlu raflar›nda bir nostalji-
ye dönüflüp gitmifl oldu.

De¤iflim aral›klar› giderek o denli,
daralmaya bafllad› ki ald›¤› bilgisa-
yar›n taksidini daha bitirmeden bilgi-
sayar›n›n tarih öncesine dönüflmesi
karfl›s›nda bir insan›n yaflad›¤› flok,
bir gün Kafka’n›n Grigori Samsa’s›na
dönüfltürebilir hepimizi. 

‹nsan›n insana duydu¤u ve bunu
duygular›yla ortaya koydu¤u  s›cak-
l›ktan, sevgiden, dostluktan baflka
hangi neden yaln›zl›ktan kurtarabilir
insan›?

De¤iflim
De¤iflim aral›klar› giderek o denli daralmaya bafllad› ki, ald›¤› bilgisayar›n taksidini

daha bitirmeden bilgisayar›n›n tarih öncesine dönüflmesi karfl›s›nda bir insan›n
yaflad›¤› flok bir gün Kafka’n›n Grigori Samsa’s›na dönüfltürebilir hepimizi. Ali Göçer
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Yöneticilik S›rlar›

“Y önetim bir bilim midir, bir
sanat m›d›r?” sorusu yüz-
y›llard›r oluflan bilgi biriki-

mine ra¤men kesin bir netlikle yan›t-
lanabilmifl de¤ildir. Yönetim elbette
bilgiye dayan›r ve bu yönüyle herkes-
çe kabul edilen objektif kriterlere sa-
hiptir. Bir yöneticinin davran›fllar› bu
ölçütlere göre baflar›l› ya da baflar›s›z
olarak de¤erlendirilebilir. Ama bu da-
ha çok her fleyin olup bitmesinden
sonra ulafl›lan sonuçlarla ilgili bir du-
rumdur. Oysa yöneticinin, sahip oldu-
¤u bilgiyi kullanarak yönetim ifllevini
nas›l yerine getirdi¤i onun kiflisel ye-
tenekleriyle ba¤lant›l›d›r. Çünkü yö-
netime iliflkin bilgiler evrensel olmak-
la birlikte bilginin kullan›m› durumsal-
d›r; yönetim ifllevinin icra edildi¤i dar
koflullar›n iyi tan›nmas›n›, de¤iflimin
getirdi¤i yeni durumlara h›zla uyum
sa¤lanmas›n› ve buna uygun yönetim
tarzlar› gelifltirilmesini gerekli k›lar.
Bu mülahazalarla, tümden gelimci bir
yöntemle kendi alanlar›nda baflar›s›-
n› kan›tlam›fl yöneticilerin baflar› s›r-
lar›n› çözmek, benzer koflullarda ifl
gören yöneticiler için, soyut kavram-
sal yönetim ilkelerini izlemekten çok
daha de¤erli bir hazinedir. 

Adnan Nur Baykal böyle bir yakla-
fl›mla Sultan II. Abdülhamid deneyi-
mini incelemifl. Sultan Abdülhamid’in
kendi hat›rat›ndan, tarihçilerin bilgi-
lerinden ve çevresinde yer alan in-
sanlar›n gözlemlerinden yola ç›karak
33 y›l› süren bu yönetim anlay›fl›n›n
temelinde yatan ilkeleri ortaya ç›kar-
may› denemifl. Daha do¤ru bir anla-
t›mla; böyle bir yönetim uygulamas›-
n› çözümleyerek, bunlardan ç›kar›la-
bilecek evrensel yönetim ilkelerini s›-

ralam›fl. Baykal’a göre, II. Abdülha-
mid’in yönetim baflar›s›n›n alt›nda
yatan özellikler flunlard›r: 1. Ayr›nt›-
lara önem verme, 2. Psikolojik bask›
uygulama, 3. Emrivakiye izin verme-
me, 4. Esnek olabilme, 5. Espriden
hofllanma, 6. Fedakâr olma, 7. Ger-
çekçi olma, 8. Haz›rl›kl› olma, 9. He-
sap adam› olma, 10. ‹nsan sarraf› ol-
ma, 11. Verdi¤i kararda ›srarl› olma,

12. Konuflma ve yazma yetene¤i,
13. Liyakat afl›¤› olma, 14. Merakl› ol-
ma, 15. Müsamahal› olma, 16. Müte-
vazi olma, 17. Prensip sahibi olma,
18. Problem çözücü olma, 19. Seve-
cen olma, 20. So¤ukkanl› olma,
21. Sorumluluk sahibi olma, 22. Ol-
acaklar› tahmin edebilme, 23. Taktik
bilincine sahip olma, 24. Tarih bilinci-
ne sahip olma, 25. Tecrübe sahibi ol-
ma, 26. Zamanlama yetene¤i, 27. Z›t-
l›klar› birlikte yaflatma yetene¤i.

Baykal tarafs›z bir yaklafl›mla, sa-
dece baflar› nedenleri de¤il, II. Abdül-

hamid’i yer yer baflar›s›z k›lan yöne-
tim hatalar›n› da tespit etmeye çal›fl-
m›fl. ‹flte ulaflt›¤› sonuçlar: 1. Kimse-
ye güvenmeme al›flkanl›¤›, 2. Tüm
iflleri flahsen yürütme tutkusu, 3. Mu-
hitinin esiri olma, 4. Hiç hata yapma-
ma tutkusu, 5. Afl›r› bilgi toplama
al›flkanl›¤›, 6. Kurdu¤u sistemin kur-
ban› olma.

II. Abdülhamid gibi, gerek olumsuz
gerek olumlu yönleriyle üzerinde hale
etkisi oluflturulmufl bir flahsiyeti, için-
de bulundu¤u koflullar› dikkate alarak
tarafs›z bir yaklafl›mla incelemek bir
bilim adam›n›n önündeki en büyük
engellerden birisidir. Baykal’›n bu en-
geli aflt›¤›n› gönül rahatl›¤›yla ifade
edebiliriz. Baykal’›n bir baflka baflar›s›
da devlet baflkan› gibi en tepedeki bir
yöneticinin özelliklerinden yola ç›ka-
rak iflletme düzeyinde uygulanabile-
cek sonuçlara ulaflm›fl olmas›d›r.

Hiçbir kuram ve yöntem yaflan-
m›fl olandan daha güçlü bir yolgöste-
rici de¤ildir. Sultan II. Abdülhamid ör-
ne¤inde bir kez daha görüyoruz ki
hiçbir baflar› tesadüfî de¤ildir. Mevla-
na Celaleddin-i Rumî’nin söyledi¤i
gibi; her büyük saltanat›n ard›nda
uykusuz geçmifl nice geceler, savafl-
larla ödenmifl bedeller vard›r. 

Yazar bu kitapta sadece II. Abdül-
hamid’i de¤il, o dönemin bürokrasi
kurmay ve yürütücülerini oluflturan
vezirleri; döneme rengini vermifl di-
¤er etkin flahsiyetleri de yöneticilik
karakterleri aç›s›ndan tahlil etmekte-
dir. Bir bütün olarak bu örneklerden
hem kamu yöneticilerimiz hem de ifl-
letme yöneticilerimizin ç›karaca¤›
çok dersler var.
* Personel E¤itim ve Organizasyon Yönetmeni

II. Abdülhamid’in

Yöneticilik S›rlar›
Osman Bayraktar*

Yönetime iliflkin bilgiler evrensel olmakla birlikte bilginin kullan›m› durumsald›r;
yönetim ifllevinin icra edildi¤i dar koflullar›n iyi tan›nmas›n›, de¤iflimin getirdi¤i

yeni durumlara h›zla uyum sa¤lanmas›n› ve buna uygun 
yönetim tarzlar› gelifltirilmesini gerekli k›lar. 
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Çocuklu¤unuzun geçti¤i Bal›-
kesir’den bafllayal›m isterseniz.
Nas›l bir çevrede yetifltiniz mese-
la? Hangi ifllerle u¤raflt›n›z?

Ailem, ben çocukken Manisa’dan
Bal›kesir’e göç etti¤inden, çocuklu¤u-
mun önemli bir bölümü Bal›kesir’de
geçti. Ortaokul ve liseyi bu flehirde
okudum. Uzun bir süre ayakkab› ifliy-
le u¤raflt›m. Yani anlayaca¤›n›z, ha-
yat›n sorunlar›n› çözmeye ‘tabandan’
bafllad›m. Uzun süre ayakkab› ifliyle
u¤raflt›m. Dostlar›ma espri olsun diye
‘çözüm, tabandan bafllamal›’ diyorum
bazen. Tabii, bunda da haks›z say›l-
mam, de¤il mi? Çayc›l›k, s›hhi tesi-
satç›l›k, pazarc›l›k, tuhafiyecilik ve ki-
tapç›l›k, yapt›¤›m di¤er ifllerden sade-
ce birkaç›… O zamanlar hayalim ‘bir
baltaya sap olmak’tan öte birfleydi.
Çevremde gördü¤üm insanlara ve
olaylara dair çözümler ar›yordum. 

Bu iflleri yaparken kitap oku-
yor muydunuz? 

Elbette, çok okuyordum. Ö¤ren-
mek bende açl›k, susuzluk gibi bir
fleydi. Okumaya doyam›yordum. 

Neler okuyordunuz?
O zaman›n sanat-edebiyat ve

sosyal içerikli kitaplar›n ço¤unu

okudum diyebilirim. Özellikle Necip
Faz›l, Sezai Karakoç ve Nuri Pak-
dil’in yay›nlad›¤› Büyükdo¤u, Dirilifl
ve Edebiyat dergileri, düflünce uf-
kumda yeni pencereler açt›. O dö-
nemlerde s›radan veya ayd›n diye-
bilece¤imiz kimselerle diyalo¤um ol-
du. fians eseri olarak, hayat›n taba-
n›ndan tavan›na, ac›lar› ve sevinç-
leri yaflama ve alg›lama imkan›na
sahip oldum. Çeflitli kesimlerden in-
sanlarla dostluklar›m oldu¤u gibi, il-
gilendikleri konular› çok iyi bilen, bir
tak›m idealleri olan insanlarla da
dostlu¤um oldu. 

Nas›l bir ideal tafl›yordunuz? 
Tabanla tavan› birbirinden ayr›

düflünemiyordum. Taban halk ise,
tavan ayd›nlard›. ‹kisini birbirinden
kopuk, birbirinden uzak, birbirinden
farkl› tasavvur edemiyordum. Ama
do¤rusunu söylemek gerekirse, ay-
d›nlardan ürküyordum. Neden, diye-
ceksiniz. Çünkü ayd›nlar›n tabana
hiç yaklaflmad›klar› gerçe¤inin far-
k›ndayd›m. 

Peki bu konuda ne tür çözüm-
ler öneriyorsunuz?

fiöyle: ‹nsan, çevresinden ne
alabilece¤ini de¤il, çevresine ne ve-

 

Mustafa Baydemir
Albaraka’da renkli bir kişilik:

Mustafa Baydemir
Mustafa Baydemir, 1951 y›l›nda Manisa’n›n Gördes ilçesinde do¤du. ‹lkokulu Gördes’te
orta ve lise ö¤renimini, çocukken ailesinin yerleflti¤i Bal›kesir’de tamamlad›. Erzurum
Atatürk Üniversitesi Do¤u Dilleri ve Edebiyatlar› Bölümü’nden mezun oldu. Çocuk
edebiyat› alan›nda Bir Çift Çizme (Yaz› Kitabevi) ve Bilin Bakal›m Ben Kimim (Albaraka
Türk Yay›nlar›) adl› eserleri yay›mland›. Sad›k el-Müeyyed’in yazd›¤› Habefl
Seyahatnamesi adl› kitab› yay›na haz›rlad› (Kaknüs Yay›nlar›). Kitap Dergisi, Yedi ‹klim ve
Yeni fiafak gazetesinde baz› çal›flmalar› yay›nland›. Günlük bir gazetede bulmacalar
haz›rlayan Mustafa Baydemir, 1996 y›l›ndan beri Albaraka Türk’te çal›fl›yor. Halen
Personel E¤itim ve Organizasyon Birimi’nde fief Yard›mc›l›¤› görevinde bulunuyor. 

RÖPORTAJ: Hamit Can*
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rebilece¤ini düflünmeli… Ben flah-
sen, bunu kendime ilke edinmiflim.
‹nsanlara sürekli, sosyal, ekonomik,
iradi, psikolojik yönden ne verebile-
ce¤ime bakar›m. Bu yerine göre bir
tebessüm de olabilir. 

Sözetti¤iniz sosyal, ekonomik,
iradi, psikolojik varl›¤›n tükendi¤i
veya azald›¤› oluyor mu? 

Bal›kesir’deyken hayat›m›n bir
döneminde bu sözetti¤im tüm varl›-
¤›m› s›f›rlad›m. Ya da flöyle diyeyim:
Bu varl›¤›m bir krize muhatap oldu.
Kendimi bir süre bofllukta hissettim.
Ve eskilerin deyimiyle “aya¤›nda
demir çar›k, elinde demir asa” hiç
bir önyarg›da bulunmadan dostlar›-
m›n bulundu¤u ‹stanbul’a geldim. 

Bal›kesir’den ilk geldi¤inizde
‹stanbul sizde nas›l bir izlenim b›-
rakt›? 

‹stanbul’un d›fl›nda nereye gi-
derseniz sanki hayat daha sade ve
daha yavafl… Güneflin do¤uflu ve
bat›fl› belli. Zaman›n ak›fl›nda belli
bir ahenk var. Bu flehirde çok h›zl›
bir hayatla karfl›laflt›m. Hiç unut-
mam, vapurlara, otobüslere, trenle-
re ak›n eden insanlar› görünce fla-
fl›rm›flt›m. Sonradan me¤erse ben-
den baflka yavafl giden kimse yok-
mufl diye düflünmeye bafllad›m. ‹s-
tanbul’da en çok dikkatimi çeken
kelimelerden biri de ‘stres’ olmufltu.
Ben stresten yak›nan insanlara hep
hayret etmiflimdir. ‹nsanlar›n demin
sözetti¤im gibi birbirlerine verecek-
leri birfleyleri yoksa, hep birbirlerin-
den birfleyler almaya çal›fl›rlar. Sü-
rekli vermeyi düflünen insan›n içi ra-
hat olur. Mesela, çocuklara bak›n;
hiç karfl›l›k beklemeden severler.
Büyüklerin flikayetçi oldu¤u sorunla-
r›n hiçbiri onlarda yok. Onlar›n eko-
nomi, trafik gibi sorunlar› yok. Ço-
cuklar yal›nl›¤›n, sadeli¤in ve safl›-
¤›n timsali. Çocuklar, benim dos-
tum, arkadafl›m. Onlar› sürekli göz-
leyen, çocuksu düflünceler tafl›yan
insanda stres mi kal›r?

Söz buraya gelmiflken, çocuk-
lara yönelik çal›flmalar›n›zla ilgili
bir-iki soru sormak istiyorum.
Bundan önce masallar›n›z, hika-
yeleriniz yay›nland›. Bu aralar ye-
ni çal›flmalar›n›z var m›?

Tabii. Bu alanda bir deyimden
hareketle haz›rlad›¤›m “Kuyruk Ac›-
s›” adl› bir masal›m var. Yak›nda in-
flallah, Albaraka Türk Yay›nlar› ara-
s›nda ç›kacak. 

Bir de bulmacalar›n›z yay›nla-
n›yor. Bu alanda birçok ilkleri de-
nedi¤inizi (‹ngilizce-Türkçe bul-
macalar gibi) ve bulmacalar›n›z›n
vazgeçilmez tiryakilerinin oldu-
¤unu biliyorum. Bu konuda neler
söyleyeceksiniz?

Hayat›m›n bir döneminde müthifl
bir bulmaca çözme merak› bafllad›
bende. Baz› bulmaca haz›rlayanla-
r›n ciddiyetsizli¤ini gördükçe, ken-
dim haz›rlamaya karar verdim. Dü-
flünün, zevkle bulmaca çözüyorsu-
nuz, birden karfl›n›za “Elman›n ün-
süzleri” diye bir soru ç›k›yor. Ya da
hayatta hiç iflinize yaramayacak bir
sürü sorular… Bence, her kesime
hitap eden bulmacalar haz›rlanmal›.
Genel okuyucu profili göz önünde
bulundurulmal›.

Her insan›n yapmak isteyip de
yapamad›¤›n› söyledi¤i bir tak›m
düflleri var. Sizin bu anlamda bir
düflünüz var m›? 

Halihaz›rda yapt›¤›m ifller, as›l
yapmak istediklerimin sadece az bir
k›sm›n› oluflturuyor. ‹çinde bulundu-
¤um flartlar neyi gerektiriyorsa, an-
cak o kadar›n› yapabiliyorum. Asl›n-
da, benim çok de¤iflik çal›flmalar›m
var. Uygun zemin bulursam, gün yü-
züne ç›kart›r›m onlar›… 

Son olarak, bu konuyla ilgili
bir-iki ipucu verir misiniz? 

‹nsan psikolojisiyle ilgili çal›flma-
lar›m var mesela. Roman çal›flma-
lar›m… Bu ipuçlar› yeterli mi? 

* Gazeteci, Yazar

Albaraka Türk Çocuk Yay›nlar›
Serisinin ilki olan ve Mustafa Bayde-
mir taraf›ndan kaleme al›nan “Bilin
Bakal›m Ben Kimim” adl› kitapta s›k
s›k karfl›laflt›¤›m›z hayvanlar kendile-
rini fliirsel bir dille tan›t›yorlar. 

Kaknüs Yay›nlar› gezi serisi ara-
s›nda ç›kan, Mustafa Baydemir’in gü-
zel ve sade Türkçesiyle yay›na haz›r-
lanan, Sad›k el-Müeyyed’in Habefl
Seyahatnamesi isimli eseri bir döne-
me ›fl›k tutuyor. 

U¤rafl›lar›ndan biri de “çocuk öy-
küleri” yazmak olan Mustafa Bayde-
mir, “Bir Çift Çizme” ad›yla yay›nlan-
m›fl kitab›ndaki öyküleriyle çocuklarla
iletiflim kurman›n yollar›n› ar›yor. 

Kitap yedi öyküden olufluyor: “De-
li Mehmet, Toni, Peflin Karar, Boncuk,
fieker dede, K›rtasiye Dükkân›nda Ci-
nayet, Bir Çift Çizme”.
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Duygusu II

Z
irve, insan›n kendini aflma çabas›-
n›n somut bir göstergesi miydi? ‹n-
sanla zirve aras›nda orada s›ms›cak

bir etkileflim olur da, bir tan›fl›kl›k duygu-
suyla, metafizik bir haz yüre¤imizi çepe-
çevre sarar m›yd›? ‹nsan, içten içe ey vah-
fli do¤a seni aflt›m, hatta sayg›s›zl›k edip
seni yendim, en yükse¤e ç›kt›m, senden
bile yüksekteyim mi demek isterdi? Böyle
düflünsek bile zirve azametini ve vakar›n›
hiç yitirmeden öylece durur karfl›m›zda.
Bu duygular› kimseyle paylaflamay›z. Bu
duygular zirveyle aram›zda konuflulmufl,
anlafl›lm›fl, anlay›fl gösterilmifl bir s›r ola-
rak kal›r. Onu severiz çünkü s›rlar›m›z› bi-
liyordur, ona k›zar›z çünkü s›rlar›m›za or-
tak olmufltur. Zirve içimizde çalkalan›p du-
ran bir çat›flma imgesine dönüflür. Bir süre
zirveye konuk olup so¤ukkanl›l›¤›m›z› ka-
zand›¤›m›zda tefekkür etmeye bafllar›z.
‹nsan zirveden daha verimli nerede tefek-
kür edebilir? Sanki uzansak Tanr›ya doku-
naca¤›z duygusu metafizik depremler
oluflturur içimizde. Zirvenin azameti karfl›-
s›nda kul olman›n acziyle yine kul olman›n
sonsuz hazz›n› birlikte duyar›z. 

Gö¤sümüze bir madalya gibi zirvenin

silüetini tak›p secdeye varmak isteriz.
Secde en güzel çözüm de¤il mi: aflk›nl›k
an›nda aczi alg›lay›fl, kul olman›n bilinci-
ne var›fl ve mutlak teslimiyeti secdeden
baflka hangi eylem taçland›rabilir? 

Tutar zirveyle birlikte secde ederiz
mutlak hakime. ‹çimiz durulafl›r, zirveyle
aram›zda oluflan küçük rekabet yarat›l-
m›fl olmay› alg›laman›n bereketiyle ödül-

lenir. Ama zirve karfl›s›nda, ikimiz de ya-
rat›lm›fl olsak bile hep bir üstünlü¤ümüz
vard›r. Çünkü yarat›ld›¤›m›zda hiç kimse
cesaret edip sorumlulu¤u kabul etmedi¤i
zaman insano¤lu sorumlulu¤u üstlen-
miflti. Sorumluluk duymaktan daha bü-
yük bir üstünlük ve ayr›cal›k olabilir mi?
Zirve ans›z›n boyun büker ve önümüzde
sessizce durur. Yine de dönerken zirve-
ye bir buse atmaktan bir elveda demek-
ten kendimizi alamay›z. Hatta hemen
afla¤› do¤ru birkaç ad›m att›ktan sonra
özlem duygusu harl› bir atefl gibi yalay›p
geçer içimizi. Biz afla¤› indikçe küçülürüz
ama o vakar›ndan hiçbir fley yitirmeden
büyür, büyür. O, somut zirvenin ihtiflam›
alt›nda ezildi¤imizi hissederiz. Oysa biz
insan›z, yarat›lm›fllar›n en güçlüsüyüz,
onu yenmeliyiz. O zaman içimizde soyut
bir zirve olufltururuz. Bizim zirvemiz son-
suzlu¤a uzanmal›d›r. Biz t›rmand›kça o
daha da yücelere ç›kmal›d›r ve biz hayal
gücümüzle, inanc›m›zla ve düfllerimizle
hep daha yükse¤e t›rmanmal›y›z. 

‹çimizdeki zirve inanman›n mutlak
doru¤udur. 
* Proje ve Pazarlama Yönetmeni

Zirve

Duygusu II
Ali Göçer Gelebek*

Kaçkarlar, 3450 metre, Deniz Gölü. Foto¤raf: Ali Göçer

Kaçkarlar, 2800 metre yükseklikte çiçekler. Foto¤raf: Ali Göçer



Foto¤raflar
‹brahim D›varc›*dan

Foto¤raflar

Foto¤raf
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* Konya fiubemiz çal›flanlar›ndan

Kafl›nhan, Konya

Yerköprü fielalesi

Eflmekaya Sazl›¤›, Aksaray
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Haberler

Haberler
ALBARAKA TÜRK HEYET‹
ORTA ASYA’DA

Uluslararas› bankac›l›k faaliyetlerini ve
muhabir banka a¤›n› daha da gelifltirmeyi
ve yayg›nlaflt›rmay› amaçlayan Albaraka
Türk, bu kez Türkî cumhuriyetlerdeki po-
tansiyel ifl imkanlar›n› belirlemek üzere bir
giriflim bafllatt›. 

Bu giriflimin ilk ad›m› olarak, Genel Mü-
dür Yard›mc›m›z Dr. Adnan Büyükdeniz ve
D›fl ‹fller Müdürü Sn. Mehmet Emin Özcan
1-3 Mart 2000 tarihleri aras›nda Türkmenis-
tan’›n baflkenti Aflkabat’› ziyaret etti. Bu zi-
yaret esnas›nda Türkmen-Russian Ross›ys-
k›y Kredit Commercial Bank ile Albaraka
Türk aras›nda muhabirlik anlaflmas› imza-
land›. Yak›n gelecekte bu ad›m›, di¤er Türkî
cumhuriyetlerde muhabir banka a¤›n› tesis
edecek yeni ad›mlar›n izlenmesi bekleniyor.

YEN‹ B‹R ALBARAKA TÜRK YAYINI
Albaraka Türk Teftifl Kurulu Baflkan›

Mahmut Esfa Emek taraf›ndan haz›rlanan
“Müflteri ‹liflkilerinde Etkinlik” kitab›n›n da-
¤›t›m› tamamland›. Koflulsuz Müflteri Mem-
nuniyetinin sa¤lanmas›ndaki gereklili¤i ve
bu memnuniyetin kurum ve kurulufllara ge-
tirisinin gözler önüne serildi¤i kitap bu

memnuniyeti elde
etme yolunda birey-
lerin üzerlerine dü-
flen görev ve so-
rumluluklar› ayn› za-
manda bu konuda
izlenmesi gereken
yolu bir anlamda
okuyucusuna göste-
riyor. Müflteriyle ilk

temastan, hitap etmenin inceliklerine, giyim
tarz›n›zdan kulland›¤›n›z vücut diline hatta
iç dünyam›zdaki bak›fl aç›s›na kadar genifl
bir yelpazede konular›n ifllendi¤i kitapla il-
gili olarak Albaraka Türk çal›flanlar›ndan
gelen olumlu geri dönüfller bizleri memnun
ediyor. Bu tür yay›nlar›n devam› dile¤iyle.

15. YIL KUTLAMALARI BAfiLIYOR
Faizsiz Bankac›l›¤›n tarihi 1985 y›l›nda

Albaraka Türk’le bafll›yor. 1985’den bugü-
ne gün geçtikçe büyüyen ve geliflen faizsiz
sistem 15. y›l›n› idrak ediyor. Bu münase-
betle Albaraka Türk 15. y›l›n› çeflitli etkinlik
ve organizasyonlarla kutlama karar› ald›.
‹lk kuruldu¤umuz günden bugüne Albaraka
Türk’e eme¤i geçen ve Albaraka’da 10. ve
15. y›l›n› dolduran emektar çal›flanlar›m›z›n
ödüllendirilece¤i etkinlikle ilk ad›m› at›lacak
olan kutlama çal›flmalar›n› Faizsiz Finans
Sistemi bafll›¤› alt›nda yap›lacak olan Ulus-
lararas› bir sempozyum takip edecek. Ge-
rek Türkiye’de gerekse yabanc› ülkelerde
alanlar›nda otorite say›labilecek onlarca
kat›l›mc›n›n sunum ve tebli¤leriyle yap›la-
cak sempozyumun sonunda özel bir kitap
çal›flmas› gerçeklefltirilecek. Sempozyum-
da sunulan tebli¤lerden ve sempozyum d›-
fl›ndan al›nacak makalelerden oluflacak bu
kitap ayn› zamanda faizsiz sistemle ilgili
olarak Türkiye’de haz›rlanan en kapsaml›
kitap olma özelli¤i tafl›yacak. 

ANTALYA ÇATILARINA ALBARAKA
‹MZASI

Albaraka Türk’ün aç›khava reklamc›l›¤›
konusunda çal›flmalar› devam ediyor. Geç-
ti¤imiz y›llar içerisinde posterpano (elektrik
direkleri) çal›flmalar›n› flubelerimizin bulun-
du¤u illerde yo¤unlaflt›ran Albaraka Türk
2000 y›l›nda da çat› ve duvar reklamlar›na
a¤›rl›k verme karar› ald›. Adapazar›, ‹zmit,

Samsun, Ankara ve ‹zmir’de yer alan duvar
ve çat› reklamlar›na bir yenisi de Antalyada
eklendi. fiehrin merkezi noktalar›nda yer
alan Albaraka Türk çat› reklamlar›n› di¤er
illerde gerçeklefltirilecek duvar ve çat› rek-
lamlar› takip edecek. 

ÇOCUKLAR YARIYIL KARNE
HED‹YELER‹N‹ ALBARAKA’DAN
ALDILAR

31 Ocak-4 fiu-
bat tarihleri ara-
s›nda yar›y›l tatili-
ne ç›kan tüm ço-
cuklara Albaraka
Türk güzel bir kar-
ne hediyesi haz›r-
lad›. Geleneksel
hale gelen çocuk
kitaplar› halkam›-
za eklenen “Billur

Sürahi”de Kelo¤lan’›n bafl›ndan geçen bir
hikâye Hasan Ayc›n taraf›ndan ve yine
onun çizgileriyle anlat›l›yor. “Çocuklar gele-
ce¤imizdir” anlay›fl›ndan yola ç›k›larak ha-
z›rlanan çocuk yay›nlar› küçük dostlar›m›-
z›n anlayaca¤› bir dil ve üslupla haz›rlan›-
yor. Aylar süren yo¤un ve titiz bir çal›flma-
n›n ürünü olarak ortaya ç›kan kitaplar›m›z,
Albaraka Türk’ün yurt çap›ndaki tüm flube-
lerinde ücretsiz olarak da¤›t›l›yor. Bilindi¤i
gibi daha önce Albaraka Çocuk Yay›nlar›
ismi alt›nda “Bilin Bakal›m Ben Kimim”, “Or-
manda Kim Var”, “Güzelyürek” isimli kitap-
lar da yine ücretsiz da¤›t›lm›flt›. Bu çal›fl-
malar sonunda bizleri en çok memnun
eden küçüklerin kitaplar›n› ellerine ald›kla-
r›nda yüzlerinde oluflan içten tebessüm ol-
mufltur. 23 Nisanda da¤›t›lacak olan yeni
çocuk kitab›m›z›n haz›rl›klar› tamamland›.
Mustafa Baydemir taraf›ndan haz›rlanan ve
Hasan Ayc›n’›n resimledi¤i Kuyruk Ac›s›
isimli kitap küçük dostlar›yla buluflaca¤› za-
man› bekliyor. 

BU YILIN ‹LK MÜDÜRLER TOPLANTISI
BAYRAMPAfiA’DA

fiubeler Müdürlü¤ü taraf›ndan organi-
ze edilen 2000 y›l›n›n I. dönem Müdürler
Toplant›s› 4 fiubat Cuma günü Bayrampa-
fla E¤itim Merkezi’nde yap›ld›. Yönetim

Albaraka’dan

Haberler

Dr. Adnan Büyükdeniz ve M. Emin Özcan kendilerine
arma¤an edilen Türkmen k›yafetleriyle…
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Haberler
Kurulu Üyemiz Say›n Yalç›n Öner, Genel
Müdürümüz Osman Akyüz, Genel Müdür
Yard›mc›lar›m›z, Birim Müdürleri ve tüm
fiube Müdürlerinin kat›ld›¤› toplant›da
1999 y›l›n›n genel bir de¤erlendirmesiyle
birlikte 2000 y›l›n›n pazarlama hedef ve
stratejileri toplant›n›n a¤›rl›kl› konusunu
oluflturdu. 

ABATEL H‹ZMETE HAZIR
Fon Kullanma müflterilerimizin kendi

projeleriyle ilgili ifl takiplerini daha h›zl› ger-
çeklefltirebilmeleri için Albaraka Türk tara-
f›ndan gelifltirilen yeni hizmetimiz ABATEL
hizmete girdi. ABATEL ile müflterilerimiz ile
Albaraka Türk aras›nda network (iletiflim)
sistemi kurulmakta ve böylelikle müflterile-
rimizin istedikleri anda kendi hesaplar› ile il-
gili bilgilere ulaflmalar› sa¤lanmaktad›r.
Projenin sa¤l›kl› ve güvenli çal›flabilmesi
için güvenlik sistemiyle birlikte bir flifre sis-
temi oluflturulmufltur. Dolay›s›yla müflterile-
rimiz baflvurular› itibariyle alacaklar› flifre
ile sistemden istifade edebileceklerdir. Bilgi
‹filem Müdürlü¤ümüz taraf›ndan yap›lan
aç›klamada projenin süreç içinde yap›lacak
katk›larla daha da gelifltirilece¤i ve müflteri-
lerimizin bu uygulamadan azami istifade et-
melerinin sa¤lanaca¤› belirtiliyor. Bu net-
work sayesinde Cari Hesap Ekstreleri,

ABATEL’e gönderilmifl çekler, Fon Kullan-
ma projeleri, Fon Kullanma Hesap Ekstre-
leri ve Taksit Listesi, Proje Hareket Ekstre-
si ve Taksit Listesiyle Firma Limit Bofllukla-
r›n›n müflterilerimizin kendileri taraf›ndan
takibi mümkün olabiliyor. 

ÖFK’LARIN BANKALAR KANUNU’NA
TAB‹ TUTULMA SÜREC‹ K‹TAPLAfiTI

Özel Fi-
nans Kurumla-
r› Birli¤i Vakf›
yay›nlar› ola-
rak haz›rlanan
“Bankalar Ka-
nunu’nda Özel
Finans Ku-
rumlar› ve De-
¤iflikli¤in Ka-

muoyundaki Yans›malar›” isimli kitap ça-
l›flmas› tamamlanarak da¤›t›lmaya bafl-
land›. Kitabta Teflekkür bafll›¤› alt›nda flun-
lar yaz›lm›fl: Geçti¤imiz Aral›k ay›n›n bafl-
lar›nda nerdeyse bütün yaz›l› ve görsel
medyada Özel Finans Kurumlar›’n›n
(ÖFK) çal›flma sistemleri, performanslar›,
ekonomiye yararlar› ve varl›klar›n› sürdür-
melerinin gereklili¤i üzerine bir çok haber,
yorum, makale ve demeç medyada yer al-
m›flt›. Bir çok gazeteci, ekonomist, banka-

c› ve politikac› ülke ekonomisi için yararl›-
l›¤› defalarca isbat etmifl bulunan ÖFK’la-
r›n ve çal›flma sistemlerinin yaflat›lmas›
gerekti¤ini bu haber ve yorumlarda aç›kca
ilan ve ifade ettiler. Haz›rlanan bu kitapta
iflte bu yorum de¤erlendirme ve görüflleri-
nin tarihe geçmesine katk›da bulunmak
amac›yla haz›rland›. 

ALBARAKA TÜRK’ÜN M‹LLEN‹UM
BEBE⁄‹

Albaraka Türk ailesi yeni üyeleriyle
gün geçtikçe daha da büyüyor. Bereket
dergisinde hemen hemen her say› “Bizden
Haberler” sayfas›nda aram›za yeni kat›lan
küçüklerimizin isim listesini yay›nl›yoruz.
2000 y›l›n›n aram›za kat›lan ilk üyesi, Do-
¤an Tahsin Bilgili. Kahramanmarafl fiube-
miz’in personeli olarak gö-
rev yapan Faruk Bilgili’nin
küçük bebe¤i Do¤an Tah-
sin 01.01.2000 tarihi
itibariyle aram›za
kat›ld›. Anne ve
baban›n sevinçle-
rine gönülden kat›-
l›rken küçük bebe-
¤imize Allah’tan
sa¤l›kl› ve uzun bir
ömür diliyoruz. 

1999 Mali Sonuçlar›1999 Mali Sonuçlar›
B. Cemal Rodoplu

1999 faaliyet y›l›m›z› baflar›yla ta-
mamlam›fl bulunuyoruz. Y›l sonu itibariy-
le (31.12.1999) ulaflt›¤›m›z konsolide so-
nuçlar, afla¤›da özetlendi¤i gibidir:

A. Bilanço Aktifi (toplam) 
376 trilyon 816 milyar TL olarak ge-

çen y›la göre %77.5 art›fl kaydetmifl olan
bilanço toplam›, yaklafl›k 696 milyon $’a
tekabül etmektedir.

B. Plasmanlar (toplam)
Yüzde 50’si “üretim deste¤i” finans-

man›nda, %30’u “kâr ve zarar ortakl›¤›”
projelerinde, %20’si “finansal kiralama”
(leasing) olmak üzere 1999 y›l› içersinde
ekonomiye kazand›rm›fl oldu¤umuz fon-
lar›n kümülatif net bakiyesi 313 trilyon
187 milyar TL’ye ulaflm›flt›r. Bu rakam,

geçen y›l bilançomuzda ilan edilen de¤e-
rin %66 artm›fl oldu¤unu göstermektedir.

C. Toplanan Fonlar
Yaklafl›k %6’s› özel cari hesaplarda

ve %94’ü “kat›lma hesaplar›”nda olmak
üzere 335 trilyon 525 milyar TL fon top-
lam›fl bulunuyoruz. Bu rakam, geçen y›la
oranla %73 art›fl› ifade etmektedir. 

Toplanan fonlar›n %10’u Türk Liras›
cinsinden, %62’si ABD Dolar› ve %28’i
ise Alman Mark› cinsinden olmufltur.

D. Özkaynaklar
1999 y›l› vergi sonras› kâr›m›z›n 5.8

trilyon TL olarak gerçekleflmesinden
sonra toplam Özkaynaklar›m›z  %76 art›fl
kaydederek 17,9 trilyon TL’ye ulaflm›fl
bulunmaktad›r.

2000 faaliyet y›l› içinde ödenmifl
sermayenin 20 trilyon liraya yükseltilmesi
hedeflenmifltir. 
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TEBR‹KLER Çocu¤u Olanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Zübeyir Çiftçi ‹dari ‹fller Osman
Zeki fiahin Merkez fiube Behlül
Adil Zeki fiahin Merkez fiube fievval
Ayhan Revnak fiubeler Md. Ahmed Ramazan

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Fatih Boz Teftifl Kurulu Ayfle Hümeyra
Dursun Y›ld›r›m ‹dari ‹fller Ramazan
Faruk Bilgili K.Marafl fib. Do¤an Tahsin
Osman Soydan Bayrampafla fib. Zehranur

BAfiARILAR Tayin ve Terfiler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Vehbi Y›lmaz Ümraniye fib. Müdür
Selami Coflkunsever Karaköy fib. Müdür
Muzaffer Yurtalan Merkez fiube Müdür Yrd.
Ali Keleflo¤lu Karaköy fib. Müdür Yrd.
Hüseyin Bayar Per.E¤t.ve Org. Müdür Yrd.
Ali Kuden Teftifl Kurulu Bafl Müfettifl

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Süleyman Çelik Ümraniye fib. Müdür Yrd.
Mustafa Kiraz Proje & Paz. Uzman fief
Recep Öztürk Fatih fib. II. Müdür
H. Rag›p ‹mik Proje & Paz. Uzman Yrd.
‹. Lütfi Aktan Bayrampafla fib. Gifle Yetkilisi

MUTLULUKLAR Evlenenler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
M. Murat Ülgen Risk Takip Memur

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Mustafa Fatih Tuncel Antalya fib. Memur

HOfiGELD‹N‹Z ‹fle Yeni Bafllayanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Kamil Köse D›fl ‹fller Stajyer Memur
Soner Ertekin Ankara fib. Veznedar
Abdullah Topbafl D›fl ‹fller Stajyer Memur
Abdul Kadir Kan Proje & Paz. Uzman
Halil Tunal› Proje & Paz. Uzman Yrd.
O. Kemal Saçç›o¤lu Mali ‹fller Stajyer Memur

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Hakan Ortal› Adapazar› fib. Stajyer Memur
Güner Korkmaz Fatih fib. Stajyer Memur
Yusuf Aktafl Ümraniye fib. Stajyer Memur
Hasan Aktafl Proje & Paz. Uzman Yrd.
Erkan Kurtulmufl Adapazar› fib. Stajyer Memur
Ferhat Uygun Bak›rköy fib. Yrd. Personel

VEFAT
(Allah Rahmet Eylesin)

Gaziantep fiubesi Abdulsamet Cangir’in k›z› Sema Cangir vefat etmifltir. 
Kederli ailesinin üzüntülerini paylafl›r, Allah’tan sabr-› cemil niyaz ederiz.
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Bir Çizgi
Mustafa Ayc›n
‹dari ‹fller Müdürlü¤ü, fief
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Kültür-Sanat

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

SOLDAN SA⁄A
1) Onar›p, süsleyip güzel bir duruma getirmek - Nazi hücum k›tas›  2) Bat› Kafkasya’n›n Karadeniz
k›y›lar›nda yaflayan bir halk - Say› boncu¤u  3) Ana - Hz. Peygamber’in meclisinde ve
konuflmalar›nda yan›nda bulunanlar - (Tersi) Kripton’un simgesi  4) Ö¤ütülmüfl tah›l - (Tersi) Bir
erkek ad› - Tayin edilme  5) Kur’an’da bir sure ad› - Bir binek hayvan› - Rütbesiz asker  6) Eskiden
ö¤rencilere verilen takdir kâ¤›d› - Ayl›k al›nan ücret  7) Millet - Üreme içgüdüsü ile ilgili olan - Birinin
buyru¤u alt›nda olan  8) Ço¤unlukla üstü kapal› pazar yeri - Ucu yan›k odun - Birli  9) S›rt - Bir
kumafl›n burufluklar›n› gidermek  10) Eriflmifl iste¤ine oluflmufl anlam›nda bir erkek ad› - Tuzlu
peynir suyu  11) K›saca Devlet ‹statistik Enstitüsü - K›saca Toprak Mahsülleri Ofisi - ‹ki ve daha
çok katl› ev  12) Kur’an’da bir sure ad› - Zaman›n yeniliklerine uyan - Teselli  13) Köpek mamas›
- Avuç içi  14) K›rg›z Türklerine ait bir destan ad› - Arap dilinde ben - Gladyatörlerin dö¤üfltükleri
kum dökülmüfl alan  15) Cüretkâr - De¤iflmeyen, ayn› biçimde süren - Çok taneli bir meyve

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) 1841-1911 Y›llar› aras›nda yaflam›fl orta oyuncusu ve tiyatro yönetmeni - Su  2) Kastamonu
iline ba¤l› bir ilçe - Bir ço¤ul eki - ‹ftira etme, bir suçu baflkas›n›n üstüne atma  3) K›rm›z› renkte
bir mürekkep - William Harrison (……), (1897-1962) y›llar› aras›nda yaflam›fl Amerikal› psikolojik
romanlar yazar› - Sodyum’un simgesi  4) Görevden ç›karma, görevden alma - (Tersi)
Finlandiya’n›n plaka iflareti - Bir ajans›n simgesi - Bir organ›m›z  5) Bir kad›n ad› - Kabaca köpek
- Bir kürk hayvan›  6) Bayrak - Anapara, sermaye  7) Uzakl›k iflareti - Kabile, boy - Osmiyum’un
simgesi - Bir g›da maddesi  8) (Tersi) (……) Marx; Marksizmin fikir babas› - K›saca numara - Bir
say›n›n üzerine yaz›lan ve kaç›nc› kuvvete yükseltildi¤ini gösteren say› - Bir kad›n ad›  9) Yetki  10)
Hindistan’da manevi önemi bulunan birinci derecedeki kiflilere verilen san - Bir göz rengi  11)
Bay›nd›r - Büyük bal›kç› teknesi - Bir renk  12) Taze so¤an ve marulla piflirilen kuzu eti yeme¤i -
Sait Faik Abas›yan›k’›n bir hikâye kitab›  13) (Tersi) Yemek - ‹çinde su bulunan derince çukurluk -
Genifllik  14) Kad›nlar›n kirpik diplerine sürdükleri siyah boya - Bir nota - Emile Zola’n›n bir roman›
15) Ba¤›rsak solucan› - Hükümetçe görülen baz› ifller için ödenen para - Namus

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.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Geçen say›m›z›n çözümü
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L A R O V A L P B A L E
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ÖZLÜ SÖZLER

fiükür, nimeti de¤il nimeti vereni görmektir.
(Hz. fiiblî)

Kâinatta tesadüfe tesadüf edilmez. (Sokrat)

Gençlik çabuk geçer derler, mâalesef ihti-
yarl›k da öyle... (C. fiahabattin)

Kufllar gibi uçmas›n›, bal›klar gibi yüzmesi-
ni ö¤rendik ancak bu arada çok basit bir sa-
nat› unuttuk. Kardefl olarak yaflamay›. 

(M.Luther King)

Borç köleli¤in bafllang›c›d›r. (Victor Hugo)

Allah›m senden baflka hiç bir fleyi olmayan
ben, senden baflka herfleyi olanlara ac›r›m. 

(Konfiçyus)

Ak›l tamamland›¤›nda söz noksanlafl›r. 
(Hz. Ali (r.a))

Yapt›¤›n›z iflin en iyisini, bir de zaman›nda
yap›n. O vakit da¤ bafl›nda olsan›z bile, in-
sanlar sizi aray›p bulur. (T. Moore)

Kimde bir güzellik varsa, bilsin ki ödünçtür. 
(Mevlâna)

Allah Teala kulunu helal kazanç talebinde
yorgun görmeyi sever. (Hadis)

Eli görmeyen kifli, yaz›y› kalem yazd› san›r. 
(Mevlâna)

Bir adam›n büyük olup olmad›¤›n›, onun al-
çak gönüllü¤ünden anlayabilirsiniz. 

(John Puflkin)

Ak›ll› insanlar mütevaz› olurlar. Meyvesi ol-
gun a¤aç bafl›n› yere e¤er. (Sadi-i fiirazi)

Zor ifl, zaman›nda yapmam›z gerekip de, ya-
pamad›¤›m›z kolay fleylerin birikmesiyle
oluflur. (Henrry Ford)

Mezardakilerin piflman olduklar› fleyler için
dünyadakiler birbirini k›r›p geçiriyor. 

(‹mam Gazali)

Büyük zekâlar, birlikte düflünür. (Malcolm X)

Herhangi bir insan, vaktini nas›l geçirece¤i-
ni, üstün bir insan ise vaktini nas›l tasarruf
edece¤ini düflünür. (Schopehauer)
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Sevgili Çocuklar

“Her kitap bilgiye aç›lan bir kap›d›r”
diyerek gerçeklefltirmifl oldu¤umuz 4. kitap
kampanyas›nda 

 

KELO⁄LAN isimli
çal›flmaya göstermifl oldu¤unuz ilgi ve
sevgiye teflekkür ederiz. 

Yeni çal›flmalar›m›zda tekrar bir arada
olma ümidi ile. 

 

Çocuklar yar›y›l karne
hediyesini Albaraka’dan ald›.

 

Bir varm›s
Bir yokmus
Bir varm›s
Bir yokmus

A
B

AT



ABATEL

 

tamamen ALBARAKA TÜRK taraf›ndan gelifltirilen ve
bizimle çal›flan müflterilerimizin istedikleri anda flubeye gelmeden

kendi hesap ve projeleriyle ilgili bilgilere ulaflmalar›n› ve ifllem
yapmalar›n› sa¤layan network sisteminin ad›d›r. 

Özel Güvenlik Sistemi ve kifliye özel flifrelerle korunan bu network
sisteminde ABATEL sizlere flimdilik flu hizmetleri vermektedir. 

Elektronik Fon Transferi (EFT)

Havale ve Virman

Kat›l›m ve Cari Hesap Ekstresi
Tek bir tuflla hesap ekstrelerinizi

görebilirsiniz. 

ABATEL’e Gönderilmifl Çeklerin Ak›beti
Çeklerinizi Albaraka Türk flubelerine

gelmeden takasa yollayabilirsiniz.

Fon Kullanma Projeleri
Fon kulland›¤›n›z projelerin özel
bilgilerini bu program arac›l›¤› ile

görebilirsiniz. 

Fon Kullanma Hesap Ekstresi ve
Taksit Listesi

‹lgili müflteri noya ait Fon Kullanma
Hesap Ekstresini, taksit listesinde ise ilgili

müflteri noya ait taksitlerin listesini bu
programla görebilirsiniz. 

Proje Hareket Ekstresi
Bu program bir projeye ait detayl›

hareket ekstresini gösterir. 

Firma Limit Bofllu¤u
Kurumumuzun firman›za tahsis etti¤i
limit toplam›n›, fiili riskinizi ve kalan

limit bofllu¤unu bu program vas›tas›yla
görebilirsiniz. 
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Genel Müdürlük &
Merkez fiube
(0212) 274 99 00 
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) 430 53 20

Siteler fiubesi 
(0312) 353 49 50
‹zmir fiubesi
(0232) 441 21 61

Bursa fiubesi
(0224) 220 97 60
Konya fiubesi
(0332) 350 19 77

Kayseri fiubesi
(0352) 222 81 85
Adana fiubesi
(0322) 363 11 00

Gaziantep fiubesi
(0342) 230 91 68
Samsun fiubesi
(0362) 435 10 92

Malatya fiubesi
(0422) 326 04 20
K.Marafl fiubesi
(0344) 225 49 26

‹zmit fiubesi
(0262) 323 37 72
Adapazar› fiubesi
(0264) 277 91 41

Antalya fiubesi
(0242) 247 46 12
Bal›kesir fiubesi
(0266) 243 73 33

ALBARAKA TÜRK’den yeni bir hizmet

ABATEL


