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Do¤ru Yolu Biliyoruz...
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YEN‹ B‹R DÖNEM M‹
BAﬁLIYOR?
zerinde pek çok tart›ﬂman›n ve spekülasyonun yap›ld›¤› bir seçim dönemi daha geride kald›.
Türkiye siyasal tercihini yaparak, gelecek 5 y›ll›k süreçteki rotas›n› da bu anlamda belirlemiﬂ
oldu. Seçim sonuçlar› kimileri için sürpriz niteli¤ini taﬂ›rken, kimileri içinse beklenen bir
sonucun teyidi olarak yorumland›.
Özellikle de seçim öncesi yap›lan tahminlerin seçim sonuçlar›yla karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonras›nda ortaya
entresan denilebilecek manzaralar ç›kt›. Kimi köﬂe yazarlar› yapt›¤› tahminlerin yanl›ﬂl›¤›ndan ötürü
kamuoyundan özür dilerken, kimi yorumcularsa kendi bak›ﬂ aç›lar›ndan konuyu ele alarak hiç bir ﬂey
olmam›ﬂças›na de¤erlendirmeye devam ettiler. Kamuoyunun karﬂ›s›na sonuçlar› bilen s›fat›yla
ç›kanlarsa bundan sonraki dönem için de tahminde bulunabilme referans›n› elde etmiﬂ olmalar›
dolay›s›yla mutlu göründüler.
Bütün bu ola¤an say›labilecek geliﬂmelerin yan›s›ra yap›lan yorumlar›n aras›na art›k yeni bir dönemin
baﬂlad›¤› sav›n›n yerleﬂtirildi¤i de görüldü. Baz› yorumcular taraf›ndan yeni bir dönemin ne ifade etti¤i
çok aç›kça dillendirilmese de, kimilerince bu de¤iﬂim rejim sorunundan ekonomik ve sosyal
politikalardaki kapsaml› de¤iﬂimlere de¤in farkl› yorumlar eﬂli¤inde ifade edildi.
Do¤ruyu söylemek gerekirse, sa¤lam ve köklü temeller üzerinde kurulmuﬂ Türkiye Cumhuriyeti'nde
rejime yönelik bir de¤iﬂimden bahsetmenin anlams›z olaca¤› kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti
tarihin ak›ﬂ› içindeki yürüyüﬂünde tercihini halka dayanan modern bir cumhuriyetten ve ça¤daﬂlamadan
yana yapm›ﬂ, bu konuda da tereddüde mahal b›rakmayacak derecede bir mesafeyi katetmiﬂ bulunuyor.
50 y›l› aﬂk›n süredir çok partili bir siyasal rejimle birlikte demokrasi kültürünün oluﬂmas› yolunda da
önemli aﬂamalar› kaydeden Türkiye'nin bundan sonraki süreçte baﬂarmas› gereken yegâne husus,
ekonomik anlamdaki k›r›lganl›k sorununu aﬂarak güçlü ve sa¤lam bir iktisadi yap›y› oluﬂturmak
olacakt›r.
Böylesi sa¤lam ve güçlü bir ekonomik yap›n›n getirileri sadece maddi refah olarak da görülmemelidir.
Maddi refah›n yan›s›ra sa¤lam ekonomik yap›lar o ülkeye d›ﬂ dünyada da güçlü ve söz sahibi olma
imkan› verecektir. Bu da hiç ﬂüphesiz ki, baﬂta ekonomik olmak üzere her türlü siyasal ve sosyal
problemin halledilmesinde kolaylaﬂt›r›c› bir etken olacakt›r. Böylesi bir güç sorun çözücü oldu¤u gibi
ayn› zamanda o güce paralel olarak ülkenin sorun ç›karan odaklar karﬂ›s›nda cayd›r›c› bir rol
oynamas›n› da sa¤layacakt›r.
K›sacas› önümüzdeki dönemde yap›lmas› gereken ülkenin enerjisini boﬂa harcamas›na yol açacak tarzda
sorunlardan uzak durmakt›r. Ekonomik geliﬂmiﬂli¤i sa¤lamak ve sa¤lamlaﬂt›rmak yolunda çaba
harcamak öncelikli icraat olmal›d›r. ‹stikrar›nda, büyük ülke olman›n yolu da buradan geçiyor.
Onun d›ﬂ›nda de¤iﬂen bir ﬂey yok. De¤iﬂmesi gereken bir ﬂey de...
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BUGÜN BAYRAM
GÜNÜDÜR...
30 A¤ustos Zafer Bayram›, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› ve ﬂeker tad›ndaki Ramazan Bayram›yla
birlikte bu iki ayl›k dönemde dini ve milli pek çok bayram› kutlayaca¤›z. Birlik ve bütünlü¤ümüzün
pekiﬂmesine vesile olmas› dile¤iyle tüm bu bayramlar›n ülkemiz ad›na esenlikler ve güzellikler
getirmesini diliyoruz. Bayramlar›n›z kutlu olsun...
emen hepimizin bildi¤i meﬂhur
bir Erzurum türküsünün
nakarat›d›r bu sözler. Çok
tan›d›kt›r ve yine hepimiz için çok
bildiktir bu sözler. Çünkü bayramlar›n
kendisi bizim hayat›m›zda apayr› bir yere
sahiptir. Asl›nda bayram
olarak kutlad›¤›m›z günleri
resmi ve dini olanlar diye
ikiye de ay›rabiliriz.
Gerçi bu bayramlar›n hepsi
içerdi¤i anlam ve tarihsel
önemi dolay›s›yla toplumsal yaﬂant›m›zda istisnas›z
bir öneme sahiptir ama yine de dini
bayramlar olarak senede iki kereli¤ine
kutlad›¤›m›z Ramazan ve Kurban bayramlar› ayr› bir öneme sahiptir.
Senede iki kez yaﬂanan bu günler içerdi¤i
dini ve sosyal anlam dolay›s›yla insanlar›n birbiriyle daha bir yak›nlaﬂmas›na
vesile olur her ﬂeyden önce. Darg›n olanlar bar›ﬂ›r örne¤in bu bayram günleri
vesilesiyle. ‹nsanlar günlük sorunlardan
bir parça olsa da bu günlerde oluﬂan
olumlu atmosferin etkisiyle uzaklaﬂ›rlar.
Elbette küçüklerde unutulmaz bu arada.

H

Büyüklerin elleri öpülür bir Türk
gelene¤i olarak. Gösterilen bu
sayg›n›n karﬂ›l›¤›ndaysa büyüklerde
küçüklere maddi ve manevi anlamda
sevgilerini yans›t›rlar.
Kimi zaman ufak bir cep harçl›¤›
olur bu yans›ma, kimi
zamanda bir mendil
ya da bir kaç lokum.
Ama her ne olursa
olsun gönül almak, çam
sak›z› çoban arma¤an›
hediyeler sunmak bu günlerin vazgeçilmez güzelli¤i
olarak bayram günlerini ﬂenlendirir.
Elbette bayram deyince gelene¤in
vazgeçilmezi tatl›lar ve ﬂekerleme

çeﬂitlerini de unutmamak gerekir bu
arada. Tatl› yiyip tatl› konuﬂmak ad›na.
Biz de bu vesileyle Eylül ve Ekim aylar›n›
kapsayan iki ayl›k dönenmde kutlayaca¤›m›z 30 A¤ustos Zafer Bayram›n›, 29
Ekim Cumhuriyet Bayram›n› ve ﬂeker
tad›ndaki Ramazan Bayram›n›z› kutluyor,
sa¤l›k ve esenlikler diliyoruz.
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MORTGAGE (TUTSAT)
NED‹R?
Mortgage (Tutsat) sistemi kira öder gibi, ayl›k bütçenizi sarsmayacak rakamlarla ev sahibi
olman›n yollar›n› açan bir sistem. Mortgage sat›ﬂ sisteminde sat›n al›nmak istenilen evin bedeli
eksperlerce de¤erlendiriliyor, kredi almak için belirli bir peﬂinat haz›rsa (genellikle evin sat›ﬂ
bedelinin %25'i ) kalan miktar Mortgage sa¤layan yani kredi veren taraf›ndan ödeniyor.
A.B.D.'de bu iﬂi yürüten kurumlara Lender deniliyor. Mortgage Yasas› ise ﬁubat 2007'de kabul
edilerek yürürlü¤e girdi. ‹ﬂte mevcut yasan›n önemli noktalar›…
Mortgage sitemi nas›l çal›ﬂ›r?
- Mortgage ile ev almak
istiyorsan›z ilk olarak almak
istedi¤iniz evi bulacaks›n›z.

1

2- Ancak almak istedi¤iniz ev imara
uygun olmak zorunda. K›sacas› kat
mülkiyetine uygun olmas› gerekiyor.
3- Almak istedi¤iniz evi seçtikten sonra
bankan›za gidip evi sat›n almak için
gereken paray› talep edeceksiniz.
4- Banka seçti¤iniz ev için gerekli
araﬂt›rmay› yapacak.
5- Banka seçti¤iniz evi uygun bulursa
size krediyi verecek.
6- Hiç peﬂinat›n›z yoksa bu sistemden
yararlanamayaks›n›z.
7- Genellikle bankalar be¤enmiﬂ
oldu¤unuz konut sat›ﬂ bedelinin yüzde
25'ini sizin yat›rman›z› ister.
8- Banka, talep etti¤iniz evi peﬂin
olarak sat›n al›r. Mülkiyetini size
devreder.
9- Ancak evinizi bankaya olan
borcunuzun karﬂ›l›¤› olarak ipotek eder.
10- Bankaya olan borcunuzu belli bir
ödeme plan›na göre, önceden
belirlenmiﬂ bir vade sonuna dek ayl›k
ödemelerle kapat›rs›n›z.
11- Sat›n ald›¤›n›z eviniz için banka
sizden do¤al afet sigortas› isteyecektir.
12- K›sa vadeli
mevduatla

uzun vadeli kredi açma riskini
taﬂ›yamayan bankalar, do¤al olarak
sizden ald›klar› ipote¤i belli bir primle,
"‹potek Finans Kuruluﬂu"na (‹FK)
devredecek.
13- ‹FK'n›n, yüzde 49'u devlet (kamu
bankalar› ve Toplu Konut ‹daresi), yüzde
51'i özel sektöre (yerli ve yabanc›
bankalar, özel finans kuruluﬂlar›) ait bir
oluﬂumdur. Bu kuruluﬂlar stoklar›ndaki
ipotekleri menkul k›ymete dönüﬂtürürler.
Bu yolla yeni fon yaratarak yeni kredilere
kaynak sa¤lan›r.
14- Ödeme riski konusunda ayr›ca
sigortac›l›k sistemi devreye girer.
K›sacas› bu sistemde iﬂler ﬂansa
b›rak›lmaz!
Teminat de¤erinin hesaplanmas›
Yap› kullanma izni al›nm›ﬂ konutlar
üzerine ipotek tesis edilmek suretiyle
teminat alt›na al›nm›ﬂ alacaklar›n, ilgili konutun

de¤erinin yüzde 75'ini, yap› kullanma izni
al›nm›ﬂ di¤er gayrimenkuller üzerine
ipotek tesis edilmek suretiyle teminat
alt›na al›nm›ﬂ alacaklar›n ise ilgili
gayrimenkulün de¤erinin yüzde 50'sini
aﬂan k›sm› teminat de¤erinin
hesaplanmas›nda dikkate al›nmaz.
‹potek teminatl› menkul k›ymetler ile
varl›k teminatl› menkul k›ymetler itfa
edilinceye kadar, teminat havuzlar›nda
yer alan varl›klar, teminat amac› d›ﬂ›nda
tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat
gösterilemez ve haczedilemez.
‹potek ve varl›k teminatl› menkul
k›ymetler teminat havuzunun, konut
finansman› fonunun, varl›k finansman›
fonunun ve yat›r›m fonlar›n›n, 3'er ayl›k
dönemlerin son iﬂ gününde, net varl›k
de¤erlerinin yüz binde 5'ini aﬂmamak
üzere hesaplanacak kayda alma ücreti, 10
iﬂ günü içerisinde özel hesaba yat›r›l›r.
Konut finansman›
Konut finansman› fonunu, ihraç edilen
ipote¤e dayal› menkul k›ymetler
karﬂ›l›¤›nda toplanan paralarla, ipote¤e
dayal› menkul k›ymet sahipleri hesab›na
inançl› mülkiyet esaslar›na göre
oluﬂturulan malvarl›klar› oluﬂturur.
Fonun tüzel kiﬂili¤i bulunmay›p ancak mal
varl›¤› kurucunun mal varl›¤›ndan ayr›
tutulur. Fon mal varl›¤›,
ihraç edilen ipote¤e
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dayal› menkul k›ymetler itfa edilinceye
kadar, baﬂka bir amaçla tasarruf edilemez,
rehnedilemez, teminat gösterilemez ve
haczedilemez. Fonun geri ödeme
güçlü¤üne düﬂmesi halinde, fonun baﬂka
bir kurucuya devredilmesineyse karar
verilebilir.
‹potek finansman› kuruluﬂlar› bu tasar›ya
göre, konut finansman›ndan kaynaklanan
alacaklar›n devral›nmas›, devredilmesi,
devral›nan alacaklardan oluﬂan varl›klar›n
yönetimi ve alacaklar›n teminat olarak
al›nmas› suretiyle kaynak temini amac›yla
kurulan anonim ortakl›klar olarak
tan›mlan›yorlar. Konut finansman›ndan
kaynaklanan alacaklar›n ve di¤er
varl›klar›n teminat gösterilmesi suretiyle
ipotek finansman› kuruluﬂlar›ndan kaynak
temin edilmesi halinde, teminat gösterilen
varl›klar›n baﬂka bir amaçla tasarruf
edilemeyece¤i, rehnedilemeyece¤i,
teminat gösterilemeyece¤i ve
haczedilemeyece¤i de hükme ba¤lan›yor.
De¤erleme Birli¤i
Kanunla, Türkiye De¤erleme Uzmanlar›
Birli¤i statüsünün oluﬂturulmas›na iliﬂkin
esaslar da belirleniyor. Gayrimenkul
de¤erleme uzmanl›¤› lisans›na sahip
olanlar, kamu kurumu olan Türkiye
De¤erleme Uzmanlar› Birli¤ine üye olmak
için baﬂvurmak zorunda olacaklar.
Lisans sahibi, lisans almaya hak
kazand›¤›n›n tebli¤inden sonra 3 ay içinde
gerekli baﬂvuruyu yapabilecek. Birli¤in
statüsü, kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren 2 y›l içinde yürürlü¤e konulacak.
Temerrüt durumu
Borçlunun temerrüde düﬂmesi halinde
konut finansman› kuruluﬂu, borçluya
temerrüt tarihinden itibaren beﬂ iﬂ günü
içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla
bildirimde bulunmakla yükümlü olacak.
Kredi kuruluﬂu, geri ödemelerin
yap›lmamas› halinde kalan borcun
tümünün ödenmesini talep etme hakk›n›
sakl› tutmuﬂsa da bu hak, ancak birbirini
izleyen en az iki ödemede temerrüde
düﬂülmesi halinde kullan›labilecek.
Finans sa¤layan kuruluﬂun bu hakk›n›
kullanabilmesi için en az bir ay süre

do¤an haklar›n›, kiralayandan yaz›l› izin
alarak devredebilecek.
TOK‹'nin konut sat›ﬂ›ndan kaynaklanan
ipotekli veya ipoteksiz alacaklar›,
ipotek finansman› kuruluﬂlar›nca
devredilebilecek.

vererek muacceliyet uyar›s›nda
bulunmas› gerekecek. Kullan›lan
finansman›n teminat› olarak ﬂahsi
teminat verildi¤i hallerde, konut
finansman kuruluﬂu as›l borçluya ve
di¤er teminatlara baﬂvurmadan,
kefilden borcun ödemesini
isteyemeyecek.
Sözleﬂmeler neleri içerecek?
Sözleﬂmelerde; kredi tutar›, finansal
kiralama sözleﬂmeleri için toplam kira
bedeli, ipotek tesis edilen konuta iliﬂkin
bilgiler, y›ll›k faiz oran›, toplam borcun
ana para, faiz ve di¤er giderler itibariyle
da¤›l›m›, de¤iﬂken faiz ödemeli olan
sözleﬂmelerde baz al›nacak endeks gibi
bilgiler yer alacak.
Ayr›ca, ödeme plan›, istenecek
teminatlar, temerrüde düﬂülmesi durumunda kredi sözleﬂmeleri için akdi faiz
oran›n›n yüzde 30 fazlas›n› geçmeyecek
ﬂekilde gecikme faizi ve varsa konuta ait
sigorta bilgileri gibi bilgiler de
sözleﬂmelerde yer bulacak.
Kirac›, finansal kiralama iﬂlemlerinde,
kirac›l›k s›fat›n› veya sözleﬂmeden

Konut finansman› kuruluﬂlar›
Emeklilik sözleﬂmeleri, hayat sigortalar›, sa¤l›k sigortalar› ile ihracata ait
nakliyat sigortalar›nda sözleﬂme ve
poliçe üzerinden al›nan paralar; ipotek
ve konut finansman› kuruluﬂlar›n›n,
konut finansman› fonlar›n›n yapt›klar›
tüm iﬂlemler dolay›s›yla lehe al›nan
paralar banka ve sigorta muameleleri
vergisinden muaf olacak.
Konut ve ipotek finansman›
kuruluﬂlar›nca konut finansman› kapsam›nda tesis olunacak ipotek
iﬂlemleri, konutlar›n kirac›ya devri ile
TOK‹'nin satt›¤› konutlardaki ipotek
iﬂlemlerinden harç vergisi al›nmayacak.
Sermaye piyasas› araçlar›, konut
finansman› kuruluﬂlar› ve fonlar› ile
TOK‹'nin menkul k›ymet ihracat› ve
ihraca konu teminatlardan kaynaklanan
her türlü iﬂlemleriyle ilgili makbuz ve
ka¤›tlar, damga vergisinden muaf
tutulacak.
Konut finansman› amac›yla teminat
gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluﬂlar› veya
ipotek finansman› kuruluﬂlar› ya da
üçüncü kiﬂilere teslimi (müzayede
mahallinde yap›lan sat›ﬂlar dahil) ile bu
ﬂekilde al›nan konutun teslimi (müzayede mahallinde yap›lan sat›ﬂ› dahil),
katma de¤er vergisi d›ﬂ›nda tutulacak.
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BANKACILIKTA ÜÇÜNCÜ YOL
KATILIM BANKACILI⁄I
Türk finans piyasas›na 80'li y›llarda faizsiz bankac›l›k ad›yla girdiler. Sonras›nda Özel Finans
Kurumu ad›n› ald›lar. Yap›lan son düzenlemenin ard›ndan Kat›l›m Bankac›l›¤› olarak tan›mland›lar.
Üzerine pek çok spekülasyonun ve de¤erlendirmenin yap›ld›¤› bu bankac›l›k tarz› ﬂimdilerde
sektördeki üçüncü yol olarak adland›r›l›yor. Ayn› zamanda tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de
h›zla geliﬂiyor.
Kat›l›m Bankac›l›¤› Nedir?
ürkiye'nin Özal iktidar› ile
liberalleﬂme sürecine girdi¤i 80'li
y›llarda ilk kez söz konusu finans
kurumlar› piyasalarda
göründüler. O günlerde resmi bir adlar›
olmamas› dolay›s›yla piyasalarda
faizsiz bankac›l›k yapan kurumlar olarak
tan›nd›lar. Ne var ki, bu isim bu
kurumlar›n ne olduklar›ndan çok ne
olmad›klar›n› göstermeye yarad›.
Piyasalarda o dönemlerde iddia edilenin
aksine oldukça küçük bir paya sahip
olan faizsiz finans kurumlar› 2000'li
y›llara kadar yasal bir düzenlemeden de
mahrum kald›lar. Faaliyetlerini kanun
hükmünde bir kararnameye dayanarak
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sürdürdüler.
2001 krizi esnas›nda ‹hlas Finans'›n batmas› bu sektöründe yasal olarak
yeniden yap›land›r›lmas› zaruretini
ortaya ç›kard›. Çünkü söz konusu
kurumlar yasal altyap›lar› olmad›¤›ndan
ötürü güvence sistemine dahil edilmemiﬂlerdi. Bu da söz konusu kurumlar›n
iflas› halinde bu kurumlara para
yat›ranlar›n ma¤dur olmalar› anlam›na
geliyordu.
Yap›lan yasal de¤iﬂiklik sonucunda bu
kez de söz konusu kurumlar›n ad› Özel
Finans Kurumu oldu. Ancak Özel
tan›mlamas› bu kurumlar›n mevcut
durumunu ve sistem içindeki konumunu
anlatmaktan yine uzak kalm›ﬂt›. 2005

y›l›nda yap›lan son yasal düzenlemeyle
bu kurumlar›n ad› çal›ﬂma biçimlerini en
iyi yans›tacak tarz olan Kat›l›m kelimesiyle de¤iﬂtirildi. Ve sistemin alternatifi
de¤il de tamamlay›c› bir unsuru olarak
sisteme adapte olmalar›n›n da yolu
böylece aç›ld›.
Geliﬂen Kat›l›m Bankac›l›¤›
1985 y›l›nda ilk olarak Faisal Finans
Kurumunun tek ﬂubesiyle faaliyete
geçen bu tarz bankac›l›k sonraki y›llarda Al-Baraka, Kuveyt Türk Finans, ‹hlas
Finans ve en son olarak Asya Finans'›n
da bu iﬂe kat›lmas›yla h›zl› say›labilecek
bir geliﬂme gösterdi. Yap›lan son yasal
düzenlemeden sonra kat›l›m bankas›
ünvan›n› firma adlar›na ekleyen kurumlar özellikle son 5 y›ll›k dönemde çok
daha h›zl› bir geliﬂme gösterdiler.
2002 y›l›nda ﬂube say›lar› 115 çal›ﬂan
say›lar›ysa 1946 olan Kat›l›m Bankalar›
2007 itibar›yla toplam 378 ﬂubeye ve
8229 çal›ﬂana sahip bulunuyorlar. 2007
itibar›yla Türkiye'deki toplam mevduat›n
3,11'ini elinde tutan bu bankalar›n
toplam fon miktar› da 6 milyar dolar›
aﬂm›ﬂ bulunuyor. Toplam aktifleri ise
bankac›l›k sektöründeki toplam
aktiflerin % 2,5'una denk geliyor.
Toplam kredilerin % 4,5'u da bu
bankalar taraf›ndan fonlan›yor.
Kat›l›m Bankalar› yeni dönemde Avrupa
Birli¤i normlar›na tamamen uyum

YÖNET‹M
sa¤lam›ﬂ ve müﬂteri memnuniyetine
odakl› yeni vizyonlar›yla 10 y›l içinde
finans sektörü içinde % 10 gibi bir pay
almay› hedefliyorlar.
Türkiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i
(TKBB)
Kat›l›m Bankalar› Birli¤i, Bankac›l›k
Kanunu gere¤ince kurulmuﬂ tüzel
kiﬂili¤e haiz kamu kurumu niteli¤inde
bir meslek kuruluﬂu olup, Özel Finans
Kurumlar› Birli¤i'nin yerine kurulmuﬂtur.
Türkiye'de faaliyette bulunan kat›l›m
bankalar›, Kat›l›m Bankalar› Birli¤ine
üye olmak, Birlik statü hükümlerine
uymak ve Birli¤in yetkili organlar›n›n
alaca¤› kararlar› uygulamak
zorundad›rlar.
Birli¤in amac› serbest piyasa ekonomisi
ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde,
bankac›l›k düzenleme, ilke ve kurallar›
do¤rultusunda kat›l›m bankalar›n›n hak
ve menfaatlerini savunmak, bankac›l›k
sisteminin büyümesi, sa¤l›kl› olarak
çal›ﬂmas›, bankac›l›k mesle¤inin

geliﬂmesi, rekabet gücünün art›r›lmas›
amac›yla çal›ﬂmalar yapmak,
rekabetçi bir
ortam›n
yarat›lmas› ve
haks›z rekabetin
önlenmesi için
gerekli kararlar›n
almak/al›nmas›n›
sa¤lamak, uygulamak ve uygulanmas›n› talep
etmektir.
Kat›l›m Bankac›l›¤› Nedir?
Nas›l Çal›ﬂ›r?
Kat›l›m Bankac›l›¤› mevcut bankac›l›k
sistemine alternatif olmay›p
tamamlay›c› bir unsur olarak piyasada
yer almaktad›r. Mevduat ve
Kalk›nma/Yat›r›m bankalar›n›n yan›s›ra
bu bankalar üçüncü bir yol olarak ortaya
ç›km›ﬂ bulunmaktad›r. Fonksiyonel
olarak mevduat bankalar›na benzeyen
Kat›l›m Bankalar›n›n fon toplama ve kulland›rma yöntemlerinde farkl›l›klar
mevcuttur.
1) Fon Toplama Yöntemleri:
a)Özel Cari Hesaplar: ‹stenildi¤i anda
k›smen veya tamamen çekilebilen ve
karﬂ›l›¤›nda hesap sahibine herhangi bir
getiri ödenmeyen, anapara ödemesiyse
taaahüt edilen hesaplard›r.
b)Kat›lma Hesaplar›: Kat›lma
hesaplar›na yat›r›lan fonlar›n
iﬂletilmesinden do¤acak kar veya zarara
kat›lma ﬂeklinde aç›lan bu hesaplar
hesap sahibine önceden belirlenmiﬂ herhangi bir getirinin ödenmedi¤i ve ana
paran›n da aynen geri ödenmesinin
taaahüt edilmedi¤i hesaplard›r.

2) Finansman Yöntemleri:
a) Kurumsal Finansman Deste¤i:
‹htiyaç duyulan her türlü mal›n kat›l›m
bankas› taraf›ndan iﬂletme ad›na sat›n
al›nmas› yöntemidir. Sat›n al›nan mal›n
bedeli sat›c›ya peﬂin olarak ödendikten
sonra bunun karﬂ›l›¤›nda iﬂletmenin
borçland›r›lmas›d›r. Bu yöntemle bir
nevi iﬂletme sermayesi ihtiyac›
sa¤lanm›ﬂ olmaktad›r.

b) Bireysel Finansman Deste¤i: Araç,
konut gibi bireysel
ihtiyaçlar›n Kat›l›m
Bankas› taraf›ndan
mal bedelinin al›c›
ad›na sat›c›ya
ödenerek sat›n
al›nmas›d›r.
Sonras›nda da
kurumsal finansman
deste¤inde firman›n
borçland›r›lmas› gibi
müﬂteri belirli bir vadeye göre borçland›r›l›r.
c) Finansal Kiralama: Taﬂ›n›r ve
taﬂ›nmaz mallar›n finansal kiralama
yasas› çerçevesinde Kat›l›m Bankas›
taraf›ndan sa¤lanarak kirac›ya verilmesidir.
d) Kar-Zarar Ortakl›¤›: Özel ve tüzel
kiﬂilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden ya da belirli parti bir
mal›n al›m sat›m›ndan do¤acak kar ve
zarar kat›l›m esas› üzerine finansman
sa¤lanmas› yöntemidir. Bu uygulamada
müﬂteri ile kar-zarar ortakl›¤› yat›r›m
sözleﬂmesi yap›l›r.
Kat›l›m Bankac›l›¤› Üzerine Sonuçlar
‹tibar›yla De¤erlendirme:
1- Kat›l›m Bankac›l›¤› sistem d›ﬂ› kalm›ﬂ
fonlar›n sistemin içinde al›nmas›n›
sa¤l›yor
2- ‹ﬂadamlar›n›n alternatif finansman
imkanlar› bulmas›n› sa¤l›yor
3- Kar/zarara dayal› finansman modeli
bankalar›n çal›ﬂma modelleri ve yap›lanmalar› dolay›s›yla krize daha dayan›kl›
olduklar› da görülüyor.
4- Tatminkar bir gelir da¤›t›l›yor
5- Bu hesaplar›n ileride sermaye
piyasas›nda finansal bir araç olarak kullan›lmas› da mümkün görünüyor.
6- Bu bankalar körfez sermayesini
Türkiye’ye çekme noktas›nda cazip bir
araç olma özelli¤ine sahip bulunuyor.
7- Yasal altyap›n›n olmas› ve düzenli
kamu denetimi sisteminin sa¤l›kl› bir
ﬂekilde çal›ﬂ›yor olmas›, özellikle
yabanc› yat›r›mc›ya bu konuda güven
vermiﬂ bulunuyor.

EKONOM‹

HABERLER...HABERLER...

Seçimler yap›ld›, Türkiye yönünü
belirledi
Uzun tart›ﬂmalar›n ard›ndan 22 Temmuz
2007 günü milletvekili genel seçimleri
yap›ld›. Kay›tl› 42 milyon seçmenden %
82'sinin sand›k baﬂ›na gitti¤i seçimlerde
iktidardaki Adalet ve Kalk›nma Partisi
(AKP) oylar›n % 46,6's›n› alarak ikinci kez
tek baﬂ›na iktidar oldu. AKP seçimlerde
oylar›n› art›rarak, 1954 y›l›nda Demokrat
Parti'nin oylar›n› artt›rmak suretiyle ikinci
kez iktidar olmas›ndan bu yana ayn›
baﬂar›y› yakalayabilen tek parti oldu.
Seçimlerde oylar›n % 20'sini alan
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ikinci,
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise üçüncü
oldular. Seçimlere kat›lan ba¤›ms›z adaylardan 26 tanesi de meclise girmeyi
baﬂard›. Meclisteki sandalye da¤›l›m›na
bak›ld›¤›ndaysa AKP'nin 341, CHP'nin 112,
MHP'nin 70 sonradan grup kuran DTP'lilerin 20 kiﬂi ile mecliste grup oluﬂturmay›
baﬂaran partiler olduklar› görüldü. 13 DSP
kökenli milletvekilinin CHP'den
ayr›lmas›yla birlikte meclisteki parti
say›s›da 5 yükseldi. Bu say›ya daha sonra
Ufuk Uras'›n ÖDP'ye, Muhsin Yaz›c›o¤lu'nun
da BBP'ye kat›lmas›yla iki parti daha
eklendi. Yeni dönemde de bir önceki
süreçte oldu¤u gibi baﬂta ekonomi olmak
üzere d›ﬂ politika, terör ve iç siyasal
istikrar gibi konularda mevcut iktidar›
önemli sorunlar çözümlenmek üzere bekliyor. Bu arada meclis MHP'li M. Cihat
Özönder'in mazbatas›n› almas›n›n
öncesinde bir trafik kazas›nda ölümü
dolay›s›yla 549 milletvekili ile topland›.
Ve 13 Temmuz günü AKP, Cumhurbaﬂkan›
aday› olarak Abdullah Gül'ü aday gösterdi¤ini kamuoyuna ilan etti.

Do¤algaz için ‹ran'la anlaﬂma
Türkiye geçti¤imiz Temmuz ay› içerisinde
‹ran ile do¤algaz anlaﬂmas› imzalad›.
Dünyadaki do¤algaz rezervlerinin
%15'ine sahip olan ‹ran ile yap›lan bu
anlaﬂma Türk firmalar›na ‹ran'da do¤algaz
ç›karma hakk›n› da veriyor. Anlaﬂma A.B.D
taraf›ndan ihtiyatl› da olsa tepkiyle
karﬂ›land›.

Mortgage fonlar› dünya piyasalar›n›
etkiledi
ABD ekonomisinin orta h›zla büyümeye
devam edece¤inin aç›klanmas›yla
toparlanan piyasalar› yine mortgage
endiﬂesi sard›.
Frans›z bankas› BNP Paribas’›n ABD
yüksek riskli mortgage sektöründeki
sorunlar sebebiyle, üç fonunun de¤erinin
hesaplanmas›n› geçici olarak durdu¤unu
aç›klamas›n›n ard›ndan borsa düﬂüﬂe
geçerken, dolarda yükseliﬂe geçti.

Finans piyasalar›nda iniﬂ ç›k›ﬂlar ﬂeklinde
görülen dalgalanman›n söz konusu fonlarda yaﬂanan geliﬂmelere göre bir müddet daha devam edece¤i tahmin ediliyor.
Dolay›s›yla Türkiye piyasalar›n›n da bu
geliﬂmeye ba¤l› olarak çok sert olmasa da
dalgalanmaya devam etmesi bekleniyor.

Türk ekonomisindeki k›r›lganl›k
sürüyormuﬂ!
BusinessWeek `de yay›nlanan bir
analizde, Türkiye “en iyi performans
gösteren yükseliﬂteki piyasa” ilan
edilirken Türkiye `nin birçok yat›r›m
riskine maruz kalmay› sürdürdü¤ü de
belirtildi. BusinessWeek Dergisi'nde Türk
ekonomisine iliﬂkin bir de¤erlendirme
yay›nland›.
Palash R. Ghosh imzal› analizde Türkiye’de
ekonomik istikrar›n borsay› çok
olumlu etkiledi¤i, AKP `nin seçim
baﬂar›s›n›n borsa endeksini en üst
düzeyine ç›kartt›¤› kaydedildi.
Ancak Türkiye`nin, yükselen piyasa
statüsü ve uzun siyasi kargaﬂalar tarihi
nedeniyle birçok yat›r›m riskine maruz
kalmay› sürdürdü¤ü iddia edilen
analizde, güçlü askerler, sa¤c›
milliyetçiler, laik solcular, Kürt ayr›l›kç›lar
ve ‹slamc› köktendicilerin aras›ndaki
sorunlar ve mücadele dolay›s›yla
Türkiye’nin sosyal ve siyasi krizlere aç›k
oldu¤u yorumu da yap›ld›.
Alternatifbank'›n Yunanl›lara
sat›ﬂ›na veto
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun (BDDK), Yunanistan'›n önde
gelen bankalar›ndan Alphabank'›n,
Anadolu Grubu’na ait Alternatif Bank’›n
(Abank) yüzde 50 hissesini sat›n almas›na
Türkiye `deki güvenlik kuruluﬂlar›n›n
raporlar›n› inceledikten sonra izin
vermedi.
Gerekçe olarak da, Yunanistan’›n önde
gelen bankalar›ndan Alphabank’›n yönetim kurulunda, Yunan ‹stihbarat
Teﬂkilat›’n›n (EYP ) eski
baﬂkanlar›ndan emekli büyükelçi Pavlos
Apostolidis bulunmas› gösterildi..
Raporlarda 1980`li y›llarda Yunanistan`›n
Ankara Büyükelçili¤i’nde ikinci adam
olarak da çal›ﬂan Apostolidis ile ilgili
bilgiler de yer ald› . BDDK bu bilgiler
çerçevesinde Bankalar Kanunu’nun 8.
maddesine dayanarak Alphabank’a izin
vermedi.

‹ﬁ GEZ‹S‹

Saatlerin ve Çikolatan›n Ülkesi:
‹SV‹ÇRE
‹sviçre'yi herkes kendine göre bir ﬂekilde bilir ve tan›r. Kimi kolundaki saatten dolay› aﬂinad›r bu
küçük Avrupa ülkesine, kimide lezzetli çikolatalar›ndan ötürü. Kimileriyse k›ﬂ tatillerinde kayak
yapt›¤› karl› da¤lar› ve resim gibi kentlerinden dolay› tan›r ‹sviçre'yi. Biz de bu kez rotam›z›
küçük ama ayn› zamanda Avrupa'n›n en zengin ülkelerinden biri olan ‹sviçre'ye çevirdik.
sviçre, Avrupa'n›n deyim
yerinde ise tam göbe¤inde yer
alan kendi halinde sakin ve
mesut bir ülke olarak
görünür uzaktan bakanlara.
Do¤rusu da öyledir. Avrupa'n›n
orta yerinde yer almas›n›n
yan›s›ra yüzy›llard›r uygulad›¤›
ba¤lant›s›z d›ﬂ politika anlay›ﬂ› ‹sviçre'yi
bir anlamda huzur adas› haline getirmiﬂ

‹

günümüzde lüks tüketim maddelerinin üretimi, kimya ve
ilaç sanayi ile g›da sektöründe dünyan›n önde gelen
devlerinden biri olmuﬂ durumda. Bu arada sahip oldu¤u do¤al
güzellikleri ve imkanlar› dolay›s›yla
bir turizm merkezi olduklar›n› da
unutmamak gerekiyor.
Türkiye ile ‹sviçre'nin iliﬂkileri 200 y›ll›k
bir geçmiﬂe sahip. Türkiye, özellikle 60'l›

maddesi ve ilaç gibi ürünler ithal ediyor.
Buna karﬂ›n tekstil, konfeksiyon, elektronik makine ve aletler ihraç ediyor.
Ancak rakamlara bak›ld›¤›nda ciddi bir
dengesizlik göze çarp›yor. Çünkü Türkiye
(2004 itibar›yla) ‹sviçre'den 1,56 milyar
dolarl›k ithalat yaparken, ancak 413
milyon dolarl›k ihracat yapabilmiﬂ.
Bu arada ‹sviçre yabanc› sermaye
K‹ML‹K KARTI
Baﬂkent
Nüfus
Yüzölçümü
Top. GSMH
Kiﬂi baﬂ› GSMH
Para birimi

:
:
:
:
:
:

Bern
7,4 milyon
41.285 km2
264 milyon usd
2.300 usd
‹sviçre Frang›
(1 ‹sv. Frank= 1,07 ytl.-)

‹nternet alan ad› : ch
Tel kod
: + 41
bulunuyor.
Bunun yan›s›ra ülkenin yine yüzy›llard›r
enerjisini kalk›nmaya ve ticarete vermiﬂ
olmas› da ciddi bir zenginli¤in oluﬂmas›n›
sa¤lam›ﬂ. Bütün bunlar demokratik bir
yönetim anlay›ﬂ›yla da birleﬂince ‹sviçre,
hemen tüm dünyan›n g›pta etti¤i bir ülke
haline gelmiﬂ.
‹sviçre bütün bu özellikleri dolay›s›yla

y›llarda Türk iﬂçilerinin bu ülkeye gitmeleriyle daha bir içli d›ﬂl› olmuﬂ
‹sviçre'yle.
Ekonomik ‹liﬂkiler
264 milyar dolarl›k bir GSMH'ya sahip olan
‹sviçre'nin y›ll›k ihracat› (2004) 118 milyar dolar, ithalat› ise (2004) 111 milyar
dolar tutar›nda. Türkiye'nin bu küçük ama
zengin ülke ile olan ticari iliﬂkilerine
bak›ld›¤›ndaysa rakamlar›n oldukça mütevaz› kald›¤› görülecek.
Türkiye bu ülkeden saat, mücevher, optik,
k›ymetli maden, ka¤›t, oyuncak, ilaç ham-

yat›r›mlar› ba¤lam›nda Türkiye'deki 6.
büyük yat›r›mc› ülke konumunda. 2005
itibar›yla Türkiye'deki mevcut yabanc›
sermaye yat›r›mlar›n›n yüzde 7,5'unu
‹sviçre sermayesi gerçekleﬂtirmiﬂ.
‹sviçre, do¤al güzellikleri ile turistleri
ve lüks tüketim maddeleri ile para harcamak isteyenleri kendisine çekerken,
yat›r›mc›lar için de çok cazip f›rsatlar›
sunuyor. Bu zengin Avrupa'l›y› ihmal
etmemekte fayda var!
‹letiﬂim:
‹sviçre Cum. Ankara Büyükelçili¤i
0.262.467 55 55/56
‹sviçre Cum. ‹stanbul Konsoloslu¤u
0.212.283 12 90/93
T. C. Bern Büyükelçili¤i
+41 (0) 31 359 70 70

AKTÜEL

B‹SKÜV‹
Nas›l ortaya ç›kt›¤› konusunda rivayetler muhtelif. Hatta ad›n›n hangi lisandan türetildi¤i bile
tart›ﬂma konusu. Ama üzerinde ittifak olan bir ﬂey varsa o da, bisküvinin hemen hepimizin
hayat›nda bir yeri oldu¤u. Bisküvi kimi zaman açl›k yat›ﬂt›rmak için, kimi zamanda e¤lence olsun
diye at›ﬂt›rd›¤›m›z bir yiyecek türü. T›pk› acil durumlarda çekilen imdat freni gibi bisküvi de hep
elimizin alt›nda...
Bisküvi kelimesinin kökeni
isküvi kelimesinin kökenine
bak›ld›¤›nda iki ayr› varsay›m›n
geçerli oldu¤u görülür. Birinci
varsay›ma göre, bisküvi ‹talyanlar taraf›ndan icat edilmiﬂtir. O yüzden de
kelime iki kere anlam›na gelen “Bis” ve
unlu tatl› demek olan “Cotto”
kelimelerinin bileﬂiminden oluﬂuyor. Bu
‹talyan versiyonuna karﬂ›n daha yayg›n
olarak kabul edilen teze göre ise bisküvi
Frans›zca'daki “Bis” (iki kere) ve “Cuit”
(kavrulmuﬂ) kelimelerinin bileﬂiminden
meydana gelmektedir.

B

Bisküvinin tarihçesi
Rivayet olunur ki, 16. yüzy›lda hüküm
süren Fransa Kral› II. Henri günün birinde
bir köyü ziyaret eder. Köylüler de
karﬂ›lar›nda kral› görünce ona özel bir
arma¤an sunmay› isterler. Bu arada köyün
f›r›nc›s› da haz›rlam›ﬂ oldu¤u hamurlar›
küçük parçalara ay›r›r ve f›r›na sürer.
Ancak iﬂin içine biraz
özgünlük katmak isteyince, hamurlar› tam
piﬂmeden f›r›ndan ç›kar›r
ve üzerlerine biraz ya¤
sürüp tekrar f›r›na salar.
Bu iki kez piﬂirilmiﬂ kurabiyeler kral taraf›ndan
çok be¤enilir.
Bir müddet sonra Frans›z

usulü çifte kavrulmuﬂ kurabiyeler
‹ngiltere'ye geçer. Özellikle de uzun süre
dayanmas›
nedeniyle
‹ngiliz denizcilerin vazgeçilmez yiyecekleri aras›na girer. Bu arada denizciler sayesinde bisküvi Amerika'ya da
gitmiﬂtir. O güne de¤in sadece tatl› olarak
imal edilen bisküvi, Amerika'da ilk kez
tuzlu olarak da yap›l›r ve çeﬂitlenmeye
baﬂlar. Ve Nihayetinde 19. yüzy›ldan
itibaren ‹ngiltere'de beﬂ çaylar›n›n
vazgeçilmezi haline gelmesiyle birlikte
bisküvi üretimi giderek bir iﬂ koluna
dönüﬂür.
Bisküvi k›sa zamanda tüm dünyaya
yay›lm›ﬂt›r.
Türkiye'de bisküvi
Türkiye'de de ilk bisküvi fabrikalar› 40'l›
y›llarda aç›l›r ve ülkenin d›ﬂa aç›lmas›na
paralel olarak bu sektör
h›zla geliﬂir. Sadece 90'l›
y›llara gelindi¤inde Karaman
ilindeki bisküvi
fabrikalar›n›n say›s› 50'yi
geçmiﬂti. Artan çeﬂitlilik ve
yükselen kalite bisküvi üretimin de, son y›llarda
Türkiye'yi önde gelen ülkelerden biri konumuna getirmiﬂ bulunuyor.

Bisküvi nas›l yap›l›r?
Bisküvi, bu¤day unu, bitkisel ya¤, süt,
fruktoz, glikoz, peyniralt› tozu,
kabart›c›lar, kakao, do¤ala
özdeﬂ tereya¤›, aromalar
ve koruyucu kullan›larak
imal ediliyor. Baﬂl›ca
çeﬂitlerini ise, pötibör,
sade, kremal›, susaml›, special,
sandviç, kraker, gofret, bebe ve diyet gibi
türler oluﬂturuyor. Bu ana kategorilerde
kendi içinde kullan›lan farkl› malzemelerle ayr›ﬂ›yor ki, (cevizli/f›nd›kl› veya çilek
kremal›/vanilyal› gibi) bu da ﬂ›k ambalajlardaki bisküvi çeﬂitlerinin onlarla
hatta yüzlerle ifade edilmesine sebep
oluyor. Belki bu kadar çok çeﬂit içinden
seçim yapmak kolay de¤il. Ancak raflarda
art›k herkesin damak zevkine göre bir
bisküvi çeﬂidi de mevcut.

KÜLTÜR
KURUMSAL

YEN‹ ‹LET‹ﬁ‹M ARACIMIZ
WEB S‹TELER‹
‹nternet hayat›m›za gireli henüz çok fazla bir zaman geçmedi. Bu ba¤lamda ad›na web siteleri
dedi¤imiz dijital bir araç olan iletiﬂim panolar› da ayn› h›zla nas›l oldu¤unu anlamam›za bile
f›rsat tan›madan günlük yaﬂam›m›za dahil oldular. Art›k akl›m›za her ne konu gelirse oturuyoruz
bilgisayar›n baﬂ›na, ba¤lan›yoruz internete ve ilgili siteyi bulup istedi¤imizi ö¤reniyoruz.
K›sacas› hayat›m›z yeni bir boyut kazand› biz fark›na varmasak da. Elbette alabildi¤ine de¤iﬂti
biz aksini iddia etsek de...
aha 10 y›l öncesine de¤in belli
baﬂl› iletiﬂim araçlar› telefon,
televizyon, radyo gibi klasiklemiﬂ
araçlardan oluﬂuyordu. Ancak iki
tane aletin kimin akl›na nas›l geldiyse
ortaklaﬂa çal›ﬂmaya baﬂlamas›yla bir
anda her ﬂey de¤iﬂti. Ortakl›k kuran
aletler bir adet bilgisayar ile bir adet
telefondu. Sonras›nda ise dünya
küçüldükçe küçüldü, Ulaﬂ›lamaz hiç bir
ﬂey kalmad›. S›n›rlar y›k›ld›. K›sacas›
yaﬂam›m›z biz fark›na varmasak da bu
yeni iletiﬂim organ› sayesinde de¤iﬂiverdi. ‹ﬂin en baﬂ›nda ise elbette internet
vard›. Peki neydi bu internet?

D

‹nternet (‹nterconnected Networks)
‹nternet “kendi aralar›nda ba¤lant›l›
a¤lar” anlam›na gelen ‹nterconnected
Networks kelimelerinin k›salt›lmas›ndan
türetilmiﬂ bir terim. ‹nternet çok pro-

tokollü bir a¤ olup, birbirine ba¤l› bilgisayar a¤lar› olarak tan›mlanabilir. ‹nternet
üzerindeki siteler hizmetlerini protokol
olarak adland›r›lan programlar
vas›tas›yla sürdürebiliyor. Bu protokoller
HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 ve gerçek zamanl›
veri ak›ﬂ› (streaming media)'d›r. Bu protokoller standartlar› belirlenmiﬂ olan
aktar›ma yönelik uygulamalar›n kurallar›n› içeriyor.
Web Siteleri
Web siteleri genellikle
en yayg›n, en ucuz dijital tabanl› iletiﬂim
arac› olarak
tan›mlan›yor.
Günümüzde say›lar›
milyonlarla ifade
edilecek oranda site
mevcut. Bu sitelere
girerek siyasetten

sanata, politikadan sa¤l›¤a, spordan
mizaha de¤in akla her ne gelirse bilgi
almak mümkün.
Sitelerle birlikte hayat›m›za giren en belli
baﬂl› kavram ise www k›saltmas›. Bu
k›saltma (world wide web) yani dünya
çap›nda dijital bilgi aktar›m› ve eriﬂimi
anlam›na geliyor. Siteler her türlü verinin
browser arac›l›¤›yla izlenebildi¤i ortamlar
olup, biraz önce de¤indi¤imiz protokoller
eﬂli¤inde hizmet sunuyorlar.
Bu ba¤lamda web siteleri ile
birlikte gündemimize giren belli baﬂl›
di¤er kavramlar ise ﬂunlardan oluﬂuyor.

Hosting: Bir web sitesinin bar›nd›r›ld›¤›
alan
Domain: Bir web sitesinin alan ad›
TCP/IP: Bilgisayar ile veri alan› aras›nda
organizasyon sa¤layan ve böylece bir
yerden di¤erine veri iletiﬂimini
gerçekleﬂtirilmesini mümkün k›lan
protokol.
Önce bilgisayar, sonra internet, MSN, web
siteleri derken yepyeni bir teknoloji ve
ona ba¤l› tüm de¤iﬂim süreçleri
hayat›m›za h›zla girdi. Ve girmekle
kalmay›p önemli ölçüde de¤iﬂtirdi de.
Anlaﬂ›lan de¤iﬂtirmeye de devam edecek.
Görünen o ki, bundan sonras›nda onsuz da
olmayacak.

ETK‹NL‹K

TENET LOJ‹ST‹K
BOWL‹NG'DE ﬁAMP‹YON...
SYK Gümrük Müﬂavirli¤i'nin partner firmas› olan TENET Lojistik, 134 tak›m›n kat›ld›¤› Denizcilik,
Taﬂ›mac›l›k ve Lojistik Firmalar› Bowling Turnuvas›nda 1. oldu. Büyük bir çekiﬂmeye sahne olan
turnuvada TENET Lojistik'in deneyimli oyunculardan kurulu kadrosu tak›m olman›n özelliklerini de
sahaya yans›tarak baﬂar›ya ulaﬂt›.
Kazan›lan kupa ve madalyalarsa elde edilen baﬂar›n›n gururu ve k›vanc› olarak foto¤raf
karelerine böylesine coﬂkuyla yans›d›. Ve ﬂimdiden gelecek turnuvada da ayn› baﬂar›n›n elde
edilmesi için söz verildi.

